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E L Ő S Z Ő .

Az Erdélyi Nemzeti Múzeum gyűjteményeiben és az 
országos levéltárnak főként a gyulajohfijnrári-képtalan anya
gát magában foglaló erdélyi fiscalis levéltári osztályában, 
az erdélyi nemzeti fejedelmek udvartartásának sok, becses 
emléke maradt ránk. Ez udvartartási iratok legnagyobb 
része — mondhatnánk túlnyomó többsége — I. Apafi Mihály 
korára vonatkozik. Az anyag nagy bősége az udvari élet
nek, a háztartásnak, kiváltképen pedig a fejedelmi gazdál
kodásnak egész körét felöleli s belőle I. Apafi Mihály 
udvartartásának egységes, kerek képe rajzolódik elénk.

A két levéltár ide vonatkozó emlékeit a Magyar Nem
zeti Múzeumnak, a Magyar Tudományos Akadémiának s 
több vidéki (erdélyi) levéltárnak gyűjteményei egészítik ki. 
Mindezen levéltárak ránk maradt egykorú udvartartási emlé
keiből a legjellemzőbbeket rendszeres egészszé egyesítve 
I. Apafi Mihály udvartartása gyűjteményét állítottam össze.

Az udvartartási gyűjtemény ezen I. kötete Bornemisza 
Anna Gazdasági Naplói-1 foglalja magában. A fejedelmi 
gazdálkodásnak négy ilyen napló-könyve maradt ránk, 
melyek napló-feljegyzéseiben az udvari gazdasági élet vál
tozatos jelenségei színes képekben mutatkoznak s együtt,
1667-től elkezdve I. Apafi Mihály egész uralkodása idejére 
kiterjedő egységes korrajzzá egyesülnek. E gazdasági nap
lók két könyve irodalmunkban már idáig is ismeretes volt. 
Thallóczy Lajos ezelőtt több mint harmincz esztendővel 
foglalkozott velők, midőn az „országos levéltár kincstári 
osztályával egyesített erdélyi fiscalis levéltár vegyesei“

1*
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között talált „két megyszín kötésű, arany virágokkal díszí
tett folio-kötetre felhívta a figyelmet.1 Majd az 1878. évben 
I. Apafi Mihály udvartartása czímen megjelent becses érteke
zése 1 2 is nagyrészt ebből az értékes forrásból merítette anyagát.

A Thallóczy Lajos által ismertetett s irodalmi fel
dolgozásában is használt két gazdasági napló-könyv Apafi 
Mihály uralkodása tíz utolsó esztendejére vonatkozik, a 
mennyiben közűlök az egyik az 1680—1685-ig, a másik 
pedig az 1686—1690. évig terjedő, illetőleg az 1691. esz
tendőbe is átnyúló feljegyzéseket foglalja magában. Az orszá
gos levéltárnak ezen két kéziratos kötetét, az Apafi-kornak 
művelődéstörténeti s főként a gazdaságtörténeti szempont
ból igen becses napló-könyveit még csak Thallóczy Lajos 
leírásából ismertem, midőn az Erdélyi Nemzeti Múzeum 
kézirattárának gr. Kemény József-féle gyűjteményében, Bor
nemisza Anna fejedelemasszonynak egy újabb gazdasági 
naplója került kezembe. Miként később meggyőződtem, ez 
a könyv az országos levéltár Thallóczy Lajos ismertette 
köteteivel teljesen azonos rendszerű és beosztású gazda
sági napló, de korábbi időnek, az 1667—1672. esztendők
nek gazdasági leírásait foglalja magában. I. Apafi Mihály 
udvartartási iratainak gyűjtésével foglalkozván, természet- 
szerű vágy ösztönzött, hogy a közbe eső 1673—1679 évek 
napló-feljegyzései után kutassak s hogy esetleg az 1667. 
évet megelőző napló-kötetével egészítsem ki a diáriumos 
gyűjtemény sorozatát. Amazt sikerűit megtalálnom az orszá
gos levéltár erdélyi fiscalis osztályában, a II. Apafi Mihály- 
féle iratok között.3 Ez az 1673—1679. évek feljegyzéseit 
magába foglaló kötet is az előbbeniek rendszerét és beosz
tását követi.

I. Apafi Mihály uralkodásának első, 1667-ig terjedő 
éveire gazdasági naplót nem találtam. Kérdéses lehet, hogy 
ezen időről volt-e egyáltalában rendszeres napló-feljegy
zés? Ha Bornemisza Anna fejedelemasszonv rendszerete-

1 Századok XI. (1877.) évf. 882. 1.
2 Ugyanott XII. (1878.) évf. 413—431. és 510—532. lapjain.
3 Érd. fisc. levéltár XVII. app. szekr. fasc. 7. no. 37.



téré gondolunk, akkor feltételezhetjük, hogy igen; de ha 
Apafi Mihály uralkodásának belső zavargásokkal teljes leg
első éveit tekintjük, a midőn a fejedelmi gazdasági viszo
nyok sem voltak rendezettek, a későbbi, rendszeres napló
vezetés hiányát is könnyen elképzelhetjük.

A Bornemisza Anna Gazdasági Naplóinak négy könyve 
az I. Apafi Mihály udvartartási emlékeinek kétségkivűl a 
legértékesebb része. Értékét az a körülmény emeli, hogy 
a fejedelmi gazdálkodás egész körét felöleli s annak rend
szerébe tiszta betekintést nyújt. A 24 egymásután követ
kező évrendszeres gazdasági feljegyzésinek során pedig a feje
delmi gazdálkodás történelmi menetét is nyomon kísérhet
jük. Egy esetleges legelső kötet hiánya ennélfogva inkább 
csak a naplók tartalmi teljességét érintheti, de a gazdál
kodás rendszerének általános megítélésénél alig jöhetne 
tekintetbe.

Bornemisza Anna Gazdasági Naplóit már a külsejük
ben mutatkozó csinosság, a tartalmi elrendezésűkben fel
tűnő gondos beosztás egymagában figyelemre méltóvá teszi; 
megbízható, pontos adatközleményeinek megismerése pedig 
a gazdasági iratok történelmi forrásmű értékét növeli 
előttünk.

A Gazdasági Naplók egyes darabjait keletkezési ide
jüket követve s azzal a tartalmi beosztással közöljük, a 
mint azok reánk maradtak. Megkülönböztetésül pedig az 
udvartartási gyűjtemény ezen I. kötetétől — mely mind a 
négy Gazdasági Napló anyagát magába foglalja — a napló
köteteket könyvek-nek nevezzük. Ezek a napló-könyvek az 
általok felölelt időszakot is feltűntetve egymásután így követ
keznek :

Az I. könyv magába foglalja az 1667—1672. évek 
feljegyzéseit, a II. 1673—1679-ig terjed, míg a III. könyv 
az 1680—1685-ik évek gazdasági feljegyzéseit adja, a 
IV . végűi az 1686—1690. évekig terjedő, illetőleg az 1691. 
évbe is átmenő jövedelmi leírásokat foglalja magába. így 
tehát egy-egy könyv átlag hat-hét évi időszakra terjed s 
a négy könyv együttvéve 24 esztendő gazdálkodásának 
eredményét írja le.
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Mind a négy könyv megyszínű bőrkötésben maradt 
ránk. Kettő közölök egyszerűbb, míg a másik kettő — az
I. és IV. könyv — gazdagabb, aranynyomású tábladíszi- 
téseivel és czím nyomásával tűnik ki. A tábladíszítés rész 
letes leírását mellőzve, csak azt emeljük ki, hogy az Apáti- 
féle kötéseket jellemző legyezőalakú díszítés mind a két 
könyvnél előfordul s a IV. könyv tábláját ezen felül még 
stilizált virág- és levéldíszítések teszik amazénál is gazda
gabbá és hatáskeltőbbé. A két díszkötést egybevetve pedig 
általánosságban azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 
két könyv kötése között eltelt húsz esztendő alatt a feje
delmi könyvkötészet ornamentális felfogása és ízlése elő
nyös változáson ment át. Könyvkötésről lévén szó, meg
említjük még, hogy míg az I. és II. könyveknél a kötés
tábla belső erősítő anyaga papiros, addig a III. és IV. 
könyveknél a meggyszínű bőr fatáblákat borit.

A könyvdíszitéseket a táblák arany czímnyomásai egé
szítik ki. E czinmyomások szövegét s elhelyezésűket tekintve 
a két könyvnél szintúgy különbségek mutatkoznak. Az első 
könyv czímnyomása pusztán a fejedelemasszony nevének 
feljegyzésére szorítkozik, mely a tábla első lapjának belső 
mezejében, felül, öt egymásután következő sorban így 
következik:

TEK. ES MELTOS.j BORNEMISZA ANNA | ERDÉLY 
ORSZ. MELT. | FEIDELEM ASZ ISZONYA &c.

A mező alsó vonalán ezt 1667 évjelzés nyomása egészíti ki.
A IV. könyv czímnyomása már terjedelmesebb s tizen

három egymást követő sorban a díszes könyvtábla belső 
mezőjének mintegy kétharmad részét elfoglalja. Tartalma ez :
AZ MELTOSAGOSI BORNEMISZA ANNA (ERDÉLYI FEIDELEM | 
ASSZONY MINDEN | NAPI PROVENTVSAINA | (így!)S RENDELÉSINEK 
Dl | ARIUMA MELTOSA|GOS APAFI MIHÁLY | ERDÉLYI FEI- 
DELEM | SEGEKBEN VÁLÓ ELEITEKNEK 25 ÉSZTÉN | DEIEKBEN 

1 JANVARI | ANNO 1686.

Az egyes napló-könyvek lapterjedelemre is különböz
nek. Így az I. és II. könyv a két utolsónál jóval véko
nyabb és az első könyv bejegyzéseinek mennyiségére is
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jelentékenyen kisebb a többi háromnál. Az első könyv 
anyagának ezen aránylag szűk terjedelme is megerősíthet 
talán abban a véleményben, hogy Apafi Mihály uralkodá
sának legelső éveiről e napló-könyvekéhez hasonló rend
szeres gazdasági feljegyzések aligha voltak.

A napló-könyvek külső leírásához tartozik megemlí
tenem, hogy a két utolsó, vaskosabb könyvnél a lapok 
nagy terjedelmű anyagát az alsó táblától a felsőhöz átnyúló 
egy pár, bőrszalaghoz erősített rézkapocs szorította össze, 
mely az első tábla élébe erősített rézszögecskékhez kap
csolódott.

A Gazdasági Naplók lapanyagát az egyes jószágok és 
jövedelmi források után már előre beosztották s ezeknek 
terjedelme szerint szabták ki a külön csoportok jövedelmi
bejegyzésére szánt helyet. Elől rendszerint a nagyobb gaz
daságok (fiscalis és családi jószágok) feljegyzései állanak, 
miket a többi birtokok és jövedelmi ágak leírásai követ
nek. Az így előre kijelölt csoportok szerint, a megfelelő 
legelső lap élére rendszerint a csoport czimét is előre jegyez
ték fel, de az ilyen czímjelzés egyiknél-másiknál el is 
maradt, mert a csoportok czímeit a könyv lapjai közűi 
kinyúló s a lapokhoz erősített bőrszalagocskákra is fel
jegyezték. Ezen czímjelző bőrszalagocskák — mint a hogy 
egynémely jegyzőkönyveknél, névtáraknál ma is láthatjuk — 
felülről lefelé haladva, lépcsőzetesen egymást követő sor
rendben nyúlnak ki a napló-könyv lapjai közűi; úgy, hogy 
az egyes csoportoknak a naplóban előre kijelölt helye egy 
áttekintésre felismerhető legyen.

A Gazdasági Naplók csoport-czímei az I. könyv bejegy
zéseit követve egymásután igy következnek: 1. Fogarasi 
jövedelemnek leírása. 2. Porumbáki jövedelmek leírása.
3. Fejérvári proventus. 4. Zalaknai jövedelem. 5. Alvinczi 
jövedelem. 6. Dévai jövedelem. 7. Görgényi proventus.
8. Szamosújvári jövedelem. 9. Kővári jövedelem. 10. Kap- 
nyikbányai proventus. 11. Székelyhídi proventus. 12. Rad
nótin proventus. 13. Balásfalvi proventus. 14. Katonai pro
ventus. 15. Ebesfalvi proventus. 16. Hunyadi proventus.
17. Gálfalvi proventus. 18. Szászpapoktól való proventus.
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19. Árendákról való proventus. 20. Harminezadoknak leírása.
21. Sóaknákrúl való proventus. 22. Dézmákrúl való proven- 
tus. 23. Vashámorokrúl való proventus. 24. Portusi proven
tus. 25. Minden rendbeli czigányok administratioja. Végűi 
minden czímjelzés nélkül különféle rövidebb bejegyzések 
következnek.

A második könyv csoport-czímei egészben véve az 
elsőével egyezők; számuk azonban ezét meghaladja. A máso
dik könyvnek az elsőnél elő nem fordúló csoport-czimei a 
következők: 1. Mint Zaiatnával kapcsolatosan előforduló 
alczímek: Kéneső eladása. Arányváltás. Arany administra- 
tiója. 2. Szászpapok adaja, Honorárium s Görögök adaja.
3. Bocskói jószág.

A harmadik könyvben ismét fordáinak elő czímkülönb- 
ségek s a két első könyvnél elő nem fordúló csoportokat 
a következőkben soroljuk fel: 1. Komána. 2. Sófalva.
3. Csik. 4. Sziget. Végül a három elsőnél elő nem forduló, 
de a negyedik könyvben feltalálható csoportczímek még a 
következők: 1. Szeben. 2. Szilágycseh. 3. Hlye. 4. Kükiillő- 
vár. 5. Kolozsvár. 6. Ötvösök. Ezeken kívül a könyv végén 
néhány vegyesen előfordúló bejegyzés van, köztük egyik
másik külön czímmel jelölve. így, Dézma borok. Pohárno
kok kezénél forgó mívek. Némely bonumok.

A Gazdasági Naplók csoport-czimeinek az egyes köny
vek nyomán itt feltűntetett változatai a fejedelmi gazdál
kodás belső fejlődésének képét tükrözik vissza; a huszon
négy évnyi időszak gazdaságtörténelmi mozzanataira vet
nek élénk világot. A feltűntetett czimjelzések között pusztán 
látszólagos eltéréssel is találkozunk. Az első és második 
könyvben Yashámor czím alatt egybefoglalt bejegyzések 
ugyanis a harmadik és negyedik könyv Csík czímű csoport
bejegyzéseivel teljesen azonosak, mert ez is és az is a 
csíki vashámornak és a hozzá tartozó jövedelmeknek leírá
sát foglalja egybe. De már egyéb különbségekből esetleg 
fontos következtetéseket vonhat le a fiscalis jószágok és 
jövedelmek történelmi alakulatainak vizsgálója. Az a tény 
példáúl, hogy a Komána csoport-czím csak a harmadik és 
negyedik könyv bejegyzései során fordúl elő, kétségen



kívül Fogarasföldéuek az idők folyamán beállott belterjesebb 
gazdálkodására enged következtetni. A fejedelemasszony 
birtokát képező nagyjelentőségű Fogarasföldének gazdasági 
igényeit nem elégítette ki többé a két központnak (Foga- 
ras és Porumbák) működési eredménye, administrationalis 
tevékenysége s Apafi Mihály uralkodásának második felé
ben szükségesnek mutatkozott egy új központnak (Komána) 
megteremtése is.

A negyedik könyv czímváltozásainak egyikéből-másiká- 
ból ismét a politikai változásoknak a gazdasági életre gya
korolt hatását lehet kiolvasni. Magában véve feltűnőnek 
tetszik, hogy a negyedik könyv csoport-czímei között Szcben 
is előfordúl. Magától érthetőleg ez a czím a többi jószágok 
között nem fiscalis, avagy magánbirtokot jelent, hanem 
csupán azt a megmásíthatatlan állapotot hirdeti, hogy az 
Erdély területén lévő német hadsereg hadi mozdulatai a 
fejedelmi udvart saját birtokairól Szeben védelmet nyújtó 
falai közé szorította vissza. Az itt folytatott gazdasági tevé
kenység írásos emlékeit kell ennélfogva a Szeben csoport- 
czím bejegyzéseiben felismernünk. A német hadsereg által 
felidézett belső viszonyoknak kell tulajdonítanunk a csoport- 
czímek egybevetéséből felismerhető ama meglepő tényt is, 
hogy a negyedik könyv feljegyzései során a fejedelmi udvar 
székhelye, Fejérvár külön czím alatt még csak elő sem 
fór dúl.

Egyéb hasonló következtetésektől most eltekintve, a 
feltűntetett csoportczímek nyomán még azt említjük meg, 
hogy 21 jószág és jövedelmi forrás czímének bejegyzését 
a Gazdasági Naplók mind a négy könyvében feltaláljuk. 
Ezen közösen előfordúló czímekhez aztán a négy könyv 
mindenikében együtt feltalálható czímváltozatok 19 számát 
is hozzáadva, kerek negyvenet tesz a négy könyvben elő
forduló csoport-czímek sorozata.

Ezen csoport-czímeknek puszta felsorolása magában is 
beszédes adatkészlet. Feltaláljuk benne az Apafi-korabeli 
fiscalis jószágok teljes sorozatát kapcsolatosan a fejedelem 
magánbirtokaival és mindazon jövedelmi forrásokkal, melyek 
a fejedelmi tárház gyarapítására voltak rendelve.



A fiscalis jószágok az erdélyi önálló fejedelemség 
idején a történelmi alakulatoknak és birtokügyi mozgalmak
nak megfelelő változásokon mentek keresztül. Miként a 
delejtűt a föld rengései kimozdítják eredeti állásából, 
ugyanúgy a történelmi rázkódások lényeges változást idéz
tek elő a fiscalis jószágok megállapított sorában, rendjé
ben. Az Apafi-korba átvezető és Erdély egész történelmére 
kiható nagy események ennek igazolására a legjobb pél
dául kínálkoznak. A II. Rákóczy György szerencsétlen len
gyelországi vállalkozását s az azt nem sokkal követő Várad 
elfoglalását az Apafi-kori, fejedelmi tárház is megsínylette, 
mert Váraddal egyik legnagyobb fiscalis jószág esett el a 
fejedelem kezéből s hogy az egyes jószágok keretén belül 
történt apróbb változásokat ne is említsünk, Gyalu, Kolozs- 
monostor, Enyed, Borosjenő, Lugas és Karánsebes sem for
dul elő a fentebb egybefoglalt czímsorozatban, holott a 
Rákóczy-féle 1650-iki összeírásban ezek még mind „con- 
troversia nélkül való“ fiscalis jószágok voltak.1

A mit az idők változásai, a mostoha viszonyok elfor
dítottak a fejedelmi udvartól, azt belterjes gazdálkodással 
kellett pótolni. A fejedelmi méltóság nagy udvartartást 
kívánt s minden azon fordúlt meg, hogy a vezetők az adott 
viszonyokat milyen mértékben tudták kihasználni s a gaz
dasági tényezőket hogyan bírták a bennök rejlő anyagi 
erők szerint értékesíteni. A fentebbi egybevetés azt iga
zolja, hogy a fiscalis jószágok földrajzi térképe jó tíz esz
tendő leforgása alatt nagyot változott, de az Apafi-kori 
udvar szűk anyagi viszonyok közé még sem jutott, mert a 
mint a Gazdasági Naplók csoport-czímeiből kitűnik, nagy
számú birtok és jövedelemi forrás állott a fejedelmi udvar 
rendelkezésére. De nem hiányzott a vezető, irányító szel
lem sem. Bornemisza Anna fejedelemasszony maga állott a 
nagyarányú és sokoldalú fejedelmi gazdálkodás élére. A mit 
ő azelőtt az ebesfalvi családi jószág szűkebb keretei között 
megtanúlt, megszokott és kora nagyasszonyait jellemző hiva
tásszerű buzgalommal gyakorolt, azt a fejedelmi udvartar-

1 Érd. Országgy. Emi. XI. 105—112. 1.
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tás nagygyá nőtt gazdasága munkakörében igazi, fejedelmi 
méltóságához illő erélylyel, kitartással és eredménynyel 
tudta érvényesíteni. A reánk maradt udvartartási emlékek
ből kitűnik, hogy Apafi Mihály uralkodásának legelső évei
ben igen nagy nehézségeket kellett legyőznie, mig az előző 
évek belső küzdelmei által megzavart gazdasági viszonyo
kat is rendezni lehetett. Az udvarnépét, melyet rendes 
viszonyok mellett a fiscalis jószágok jövedelméből s egyéb 
e czélra rendelt bevételekből látták el, még az 1664. év 
végén is országgyűlésen megszavazott adóval lehetett csupán 
fentartani.1 A fiscalis jószágok rendezésének ügye Apafi 
Mihály uralkodásának legelső éveiben fel-felújúl még, de 
mire Gazdasági Naplóink feljegyzései megindulnak, a feje
delmi, fiscalis gazdálkodás is rendezett, normális viszonyok 
közé jutott. A rendezés nehéz munkájában a fejedelem- 
asszonynak kiváló szerep jutott; mondhatnék, a gazdaság 
vezetésének egész nagy terhe és gondja az ő vállára nehe
zedett. Az összes jószágok praefectusa is legtöbbnyire a 
fejedelemasszony megkérdezése mellett, avagy utasítása 
szerint intézkedik az egyes gazdaságok vezetőinek (udvar- 
biróknak, számtartóknak, kamaraispánoknak stb.) gazda
sági teendőiről. Felügyel az év végével, vagy időnként 
bemutatott gazdasági számadásokra; rendeleteket osztogat; 
a beszolgáltatott terményekről, pénzbevételekről nyugtat- 
ványokat állít ki saját aláírásával. Szóval a fejedelmi gaz
dálkodásnak sokfelé elágazó ezer szála mind az ő kezében 
futott össze. Maga a fejedelem gazdasági ügyekbe ritkán 
elegyedett. Uralkodása legelső éveiben talán még inkább 
találkozunk az ő nevében történt s az ő aláírásával ellá
tott gazdasági intézkedésekkel, de az idők múltával az 
országos ügyekkel különben is elfoglalt fejedelem a gaz
dasági ügyek gondozását egészen a fejedelemasszonyra 
bízta. Ennek az átruházásnak mintegy legális formáját 
ismerjük fel abban az intézkedésben, melyet a fejedelem 
Fogarasban 1684-ben adott ki s melyet „observationis 
causa“ a Gazdasági Naplóba is bevezettek. Magunk orszá-

1 Érd. Országgy. Emi. XIII. 376. 1.



XII

gos gondjaink miatt — így szól a fejedelmi rendelkezés —
nem érkezhetvén az jószágban kívántató mindenkori dis- 
po sitióra, fejedelemasszony szerelmes atyánkfiára bíztuk kegyel
mesen a jószág igazgatásának rendit, azért mindenekben 
szerelmes atyánkfiátúl eleiben adandó rendeléséhez alkal
maztassa magát.1

Hangsúlyoznunk kell, hogy ez a fejedelmi rendelke
zés az addigi gyakorlatnak — talán valami félreértésből 
származó — formai elismerése csupán. Tévedés volna ennél
fogva a fejedelem asszonynak a gazdasági ügyek intézésé
ben nagyobb befolyását 1684 május 20-ikától számítanunk. 
Ez ellen szólana a Gazdasági Naplók közelebbi ismerete is. 
Említettük, hogy a Naplók első könyvének táblájára már a 
tekintetes és méltóságos Bornemisza Anna Erdélyországának 
méltóságos fejedelemasszonya nevét nyomták, kétségbe von- 
hatatlan jeléül annak, hogy a fejedelmi udvarnál a gazda
sági ügyek legfőbb vezetőjéül már 1667-ben a fejedelem
asszonyt ismerték el. Ennek a tényleges befolyásnak nyo
mát a Gazdasági Naplók úgyszólván minden egyes lapján 
felismerhetjük.

Az első könyvet mindjárt a fejedelemasszony saját
kezűig írt fohászszerű, bevezető sorai nyitják meg. Lelké
nek vallásos sugalmát követve, a reá háramló fontos hiva
tás és feladat tudatában Istenre bízza magát, mert vala
mely ember az Istent segítségöl hívja, minden kézinek munkáit 
megáldjad Azután a bejegyzések sorát is ő maga indítja 
meg a Fogarasi jövedelemnek leírása czím beírásával. 
De tovább is minduntalan találkozunk a fejedelemasszony 
sajátkezű feljegyzéseivel. Most a beszolgáltatott jövedelmi 
bevételeket írja saját maga be, — talán mert nem volt 
kéznél íródeák — majd a már bejegyzett tételt javítja, 
vagy egészíti ki. Egyszer egy lapszélre írt megjegyzéssel 
nyújt közelebbi magyarázatot a beírt adathoz, majd egy-egy 
alkalomhoz fűződő rendelkezését iktatja be a napló-könyvbe. 
Szóval a fejedelemasszony ellenőrző, irányító tevékenységé-

1 Gazd. Naplók 472. lapján.
a Gazd. Naplók 5. 1.
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nek nyomát a Gazdasági Naplók során minduntalan fel
találjuk, a mi egyúttal azt is bizonyítja, hogy a Naplók 
vezetése az ő szorgos felügyelete alatt történt. De nem is 
lehetett ez másként olyan gazdasági törzskönyvnél, mely
nek minden egyes bejegyzése a fejedelemasszony nevében 
történt s a midőn a Naplók beosztása és rendszere bizo
nyos megszabott formaságokat követ, a beírások módja 
pedig nem egyszer olyasféle solemnitasokat mutat, minőket 
a hiteles jellegű okiratoknál találunk. Ezen napló-könyvek 
adatai tehát nem pusztán házi-diarium jellegű, gazdasági 
feljegyzések voltak, hanem egyúttal közokirat jellegű bejegy
zések, melyekre vitás kérdések elintézésénél éppen úgy vég
érvényesen hivatkozni lehetett, miként például manapság a 
törvényesen bejegyzett czégek üzleti könyveire. Innen 
magyarázható, hogy némely esetben „futura pro cautela“, a 
beszolgáltatott összegről vagy terményekről kiállított nyug- 
tatványnak egész szövegét bejegyezték, vagy egyes bonyo- 
lúltabb vásárlás elintézését mindenféle hiteles kellékkel ellá
tott nyugtatvány alakjában Írták fel a napló-könyvbe.

Áttérvén most annak általános megállapítására, hogy 
mi van tehát a Bornemisza Anna Gazdasági Naplói-bán, a 
könyvek egyikének czímnyomására utalunk. Rövidebben és 
szabatosabban alig is tudnánk azt meghatározni, mint a 
hogyan ez a czím kifejezi: Az méltóságos Bornemisza Anna 
erdélyi fejedelemasszony mindennapi proventusinak s ren
delésinek diariuma.

A szó legszorosabb értelmében a mindennapi élet leg
aprólékosabb szükségleteinek felsorolásán elkezdve, a nagy 
értéket képviselő arany és ezüst rudak bészolgáltatásáig, 
avagy a néhány poltura pénzérték bejegyzésétől kezdve a 
tízezer forintokra menő elszámolásig minden feltalálható a 
Gazdasági Naplók könyveiben. Feltárni előttünk az élet a 
maga ezerféle apróbb s nagyobb szükségleteivel. Gyakran, 
vagy legtöbbnyire pusztán száraz adatok tárgyi felsorolásá
val találkozunk, melyek olvasmánynak talán unalmasak, de 
mindjárt érdekesekké válnak, beszédesekké lesznek, ha a 
művelődés-történetíró szemüvegén át nézzük. Látjuk a feje
delmi gazdasági élet berendezkedését a maga egészében s
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annak különös és sajátos viszonyait is korjellemző rész
leteivel. Egy mozgalmas és változatos élet vonúl el szemünk 
előtt, melynek központja, mozgatója a fejedelmi udvar, 
közelebbről pedig a fejedelemasszony. Szinte látjuk, a 
midőn az összes fejedelmi jószágok felügyelőjénél, a prae- 
fectussal tanácskozik, midőn az íródeákoknak adja ki írásba 
foglalandó rendeletéit; avagy mikor a honoráriumot beszol
gáltató szebeni királybíró vagy polgármester küldötteit 
fogadja, majd midőn a görög kereskedőkkel folytat tár
gyalást s köt üzleti megegyezést. Az udvari, gazdasági 
bureauból elvezetnek a Naplók a fejedelmi éléskamarába, 
betekinthetünk a gazdag borospinczékbe, szemügyre vehet
jük a fejedelmi tárházat is, hol a különféle arany, ezüst, 
avagy poltura pénz számsorral ellátott zacskókban van 
elhelyezve s a mindig készpénz értéket képviselő kéneső 
korsószámra hever.

A fejedelmi belső udvarból a fiscalis jószágok és 
magánbirtokok gazdasági körébe térve, a Gazdasági Nap
lók szintúgy hűséges kalaúzíü szegődnek. Bejárjuk a mezőt 
és szemlét tarthatunk a különféle őszi és tavaszi termés 
eredménye felett. Számba vehetjük a búza, rozs, árpa, zab 
stb. kalangyáinak mennyiségét, majd a már betakarított s 
gazdasági udvarokba elhelyezett asztagok számát is meg
szemlélhetjük. Némelykor arról is értesülünk a Naplók 
nyomán, hogy az egyes határokon hány köböl szemet vetet
tek el és hogy a kalangyák hogyan fizetnek, mennyit eresz
tenek. Egyszóval némely gazdasági ágnak évek során át 
nyomon kísérhetjük egész gazdálkodási rendszerét s meg
állapíthatjuk az elért eredményeket is. A bor évi termésé
ről épp úgy a határok szerint jegyezték fel az eredményt, 
hogy t. i. mennyi annak hordó- és vederszáma. De a 
határ említése mellett olykor még a bortermő hegyeket is 
megnevezik. így az almakeréki bortermés 1669. évi kimu
tatásánál az Alsóhegy, Sashegy, Vereshegy külön vannak 
megemlítve.1

A napló-bejegyzések a termények kimutatásánál rend-

1 Gazd. Naplók 70. 1.
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szerint különbséget tesznek a majorság és dézmatermés 
között; minélfogva a fejedelmi gazdálkodás eredményét a 
tizedekből befolyt jövedelem megvilágítása mellett szem
lélhetjük s viszont. Az ezekből megállapítható eredmények 
pedig annál inkább értékesek, mert az egyes, bár nagyobb 
gazdaságok viszonyait feltüntető, reánk maradt emlékek 
között a jobbágyságnak, mint ama kor kisgazdáinak, gaz
dasági berendezkedéséről, közvetlen adatokat hiába keres
nénk. Nem lehet ennélfogva eléggé megbecsülnünk — hogy 
példával éljek — azt a közvetett értesítést, mely a feje
delem ebesfalvi birtokai dézmajuhainak felsorolása útján az 
ebesfalvi, ernyei, hondorfi, rudalyi és újfalvi jobbágyság 
gazdaságának ugyanazon ágát világítja meg.

A fejedelmi udvartartás gazdasági alapra volt fek
tetve. Ennek a gazdálkodásnak tehát olyannak kellett len
nie, mely az udvartartás viszonyait, leginkább kielégítette. 
A legelső szükséglet, az élet fentartásának mindennapi esz
köze, a kenyér. Ezt a gazdaságnak magának kellett elő
teremteni nemcsak a belső udvartartás számára, hanem az 
összes jószágok szükségleteinek kielégítésére is. A feje
delmi nagy kiterjedésű birtokok mezőgazdasága ennélfogva 
úgy volt berendezve, hogy terményei elsősorban az udvar 
szükségleteit elégítsék ki. Sőt majdnem azt mondhatjuk, 
hogy a mezőgazdasági termelés ezen túl alig is terjedt. 
A Gazdasági Naplók tanúsága szerint ugyanis mezőgazda- 
sági termény — a bort kivéve — eladásra ritkán került s 
még a legnagyobb mennyiségben termelt búza ára is csak 
elvétve fordúl elő a napló-könyvek feljegyzéseiben. Igaz 
ugyan, hogy egyik-másik esztendő búzatermésre felesleget 
mutat, mert a Gazdasági Naplók olykor nemcsak másod
idei, hanem harmad-, négyed-, ötöd-, sőt még hatod
idei asztagokról is számolnak, de a meglévő felesleget 
szűk termés idejére kellett fentartani, mert csak így 
volt elérhető, hogy a nagy udvartartás szükséget ne szen
vedjen.

Az állattenyésztés egyik-másik ága pedig még a 
szükségletet sem fedezte s az udvar a konyhájához való 
szarvasmarhát is többnyire pénzen vásárolta be. Ennek
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ugyan elég magyarázatát leljük, ha arra gondolunk, hogy 
a fejedelmi udvar alkalmazottjai: a nagy hivatali- és szolga
személyzet fizetését nagyobbára terményekben kapta. A 
kisebbszerű szolgálatok conventióját jóformán ezek az 
ú. n. victuale-k képezték. De még az olyan nagyobb állá
sok viselői is, mint pl. Teleki Mihály, Kővár és vidékének 
főkapitánya, a 400 forint pénzfizetés mellett, bor, búza, 
zab, vágómarha, kövér disznó, juh, bárány, tyúk, lúd, 
eczet, borsó, köleskása, asszúszilva, vaj, méz, káposztafő, 
lenmag, kendermag és széna természetben kiszolgáltatott 
fizetést is kapott.

Mindezeknek előállítását, a termelés mennyiségét és 
minőségét az idők változatai, a helyi körülmények és 
viszonyok nagyban irányították és befolyásolták, de okos 
beosztás, rendszeres és észszerű gazdálkodás által az ered
ményt fokozni lehetett. Bornemisza Anna Gazdasági Naplói 
arról győznek meg, hogy a fejedelemasszony a fejedelmi 
gazdaság minden ágában kiváló eredményű tevékenységet 
fejtett ki s a nehéz időkben kezéhez vett fiiscalis birtokok 
zilált viszonyai körűi rendet teremtve, az udvartartást 
biztos alapokra fektette. Ezt a tényt — mint a Gazdasági 
Naplók egyik tanúságát — nem lehet eléggé Bornemisza 
Anna érdemei közűi kiemelni.

A Gazdasági Naplók tartalmi ismertetésével kapcso
latosan említjük meg, hogy a második, harmadik és 
negyedik könyvek végén egy és más, inventariumszerű 
felsorolások, conventiók és egyéb gazdasági vonatkozású 
olyan feljegyzések is találhatók, melyek tartalmilag a 
gazdasági jövedelmi naplók rendszerébe alig illenek s oda 
bizonyára azért kerültek, mert a naplókban bejegyzésökre 
alkalmas hely kínálkozott. E csoportos bejegyzések köz
lését jelen kötetből ennek túlnagy terjedelme miatt is, de 
főként azért mellőznünk kellett, hogy azokat az udvar
tartási gyűjteménynek már előre kidolgozott s a Tört. 
Bizottság által elfogadott tervezetem megfelelő csoportjai
nak keretébe illeszthessem be. Az így elmaradt részekre 
azonban a kötet megfelelő helyein a jegyzetben mind
annyiszor utalás történik.
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A Gazdasági Naplók levelei közé, de a napló-könyvek 
testétől függetlenül itt-ott papírszeletkék (olykor ivrétnyi 
levelek) vannak betéve, melyek különböző vonatkozású 
gazdasági lejegyzéseket tartalmaznak. Ezen feljegyzések 
közül a napló szövegével kapcsolatosan csak azokat közöl
tem, melyek annak tartalmával összefüggnek, rá vonatko
zással vannak, vagy azt némiképen megvilágítják, kiegé
szítik.

A napló-könyvek csoportos beosztásáról fentebb lévén 
szó, annak külső szerkezetére vonatkozólag itt még azt 
említjük meg, hogy a bejegyzések szoros naplószerű idő
rendben követik egymást s az időrendi egymásutántól csak 
ritka esetben van eltérés, minek olykor a naplóban magya
rázatát is leljük. A napló-bejegyzések kézírása azonban 
időnként, olykor bejegyzésenként változik. A Gazdasági 
Naplók vezetésével ennélfogva külön íródeák megbízva 
nem volt, hanem — úgy látszik — a fejedelemasszony az 
időnként ismétlődő bejegyzéseket íródeákjai közül azzal 
végeztette, a ki éppen kezeügyében volt. A kézírás e gya
kori változásának megfelelő aztán a bejegyzések írásmódja, 
orthographiája is. Egységes orthographiáról ez időben — 
tudvalevőleg — szó sem lehet, sőt az írás külső módja gyak
ran ugyanazon egyéneknél is változott. Könnyen elképzelhet
jük ennélfogva a napló-bejegyzéseknél mutatkozó ortho- 
graphiai eltéréseket. Az orthographia ezen eltérő különbségeit 
kiadásunkban igyekeztünk a mai orthographia szerint egy
ségessé tenni. E tekintetben kivételt csupán a fejedelem- 
asszony bejegyzéseinél teszünk, melyeket az eredeti írás
mód jellemző sajátosságaival hagytunk meg.

Lehetőleg eredeti írásmódjuk szerint közöljük a 
tulajdonneveket is, habár az egységes orthographiát szem 
elől téveszteni itt sem lehetett. Az AU-Vincz-et pl. Alvincz-re 
írtuk á t ; a F'ábján-1 Fibián-xa, Maxaj-t Maxai-ra, Huni- 
odon-1 és Muntián-1 Hunyodon-ra, Muntyán-ra ; Feyérvár-1 
Fejérvár-ra és így tovább. De már a Cserei Farkas nevé
nél az eredetiben előfordúló különféle írásmód szerint a 
Cereye (Bornemisza Anna írásmódja), Cherei/, Cserei,
Tserei változatokat megtartottam.

Szádeczky B .: I. Apafi M. fejedelem udvartartása. II
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A naplók bejegyzései során minduntalan előforduló 
pénzek és értékek latin neveit az eredetiben található 
rövidítésekkel közlöm. Az értelem ezek feloldását nem 
kívánta, mert a megfelelő esetekben majdnem mindig elő
forduló magyar megnevezés úgyis elég magyarázatot nyújt; 
de azonkívül a rövidítések feloldott közlésével a szöveg 
terjedelme is lényegesen növekedett volna. így tehát a 
forint latin jelzésére a felbontott florenus és egyéb esetei 
helyet az fi. maradt meg; a cubulus Saxonicalis (szász, 
vagy kis köböl) helyett a sax. cub., s. cub. és scub. rövi
dített jelzései állanak; a birodalmi tallér és oroszlános 
tallér latin jelzésére szolgáló tallerus imperialis és tallerus 
leonis esetei egyszerűen toll. imp. és tall. leon. eredeti 
alakjokban fordáinak elő stb. A mértékek és pénzek latin 
névrövidítéseit egyébként e könyv végén külön összefoglaló 
táblázat magyarázza.

A pénzekkel és mértékkel kapcsolatosan előforduló 
számok törtjelzéseit az eredetitől eltérő s a mai írásmód
nak megfelelő átírással közöltem. Az eredeti szövegben lévő 
ilyen jelzéseket tehát — e kötet 52. lapjáról vévén példát — 
cub. 6/jl (6 köböl, 1 véka), fi. 105//40 (105 frt. 40 pénz), 
ur. 154// 4 (154 veder, 4 ej tel) cub. 61, fi. 105'40 és ur. 
154'4 átírásokkal közöljük. A különféle számjelzések meg
ismétlésénél előfordúló s az azaz, vagy lalinosan id est 
kifejezésére szolgáló jelet (■*>) mindannyiszor átírás nélkül, 
eredeti jel alakjában hagytam meg.

A közlés módját illetőleg még azt jegyzem meg, 
hogy a hónapok neveit, melyek az eredeti szövegben több
nyire rövidítéssel fordúlnak elő, felbontva közöltem. Tehát 
— hogy példát idézzek — az eredetiben lévő 28. Aug.,
4. Sept. vagy 6. Oct. jelzéseket 28. Augusti, 4. Septew.bris 
és 6. Odobris-n&k írtam ki.

A kutató munkáját kimerítő név- és tárgymutatóval 
igyekeztem megkönnyíteni. E munka elvégzéséhez Köblös 
Zoltán könyvtártiszt kollégám szíves segítségét nyertem 
meg. Az indexnek — hogy úgy mondjam — technikai ki
gondolása és gyakorlati megvalósítása egészen az ő érdeme. 
Az előkészítő munkánál azonban, a péczeszók megállapítása
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czéljából az egész anyagot magam is átdolgoztam s az 
index correcturáját is magam végeztem.

A név- és tárgymutató szerkesztésénél kettős szem
pont vezérelt. Egyrészről az volt czélunk, hogy a kötet 
változatos anyagát a kutatónak lehetőleg minden oldalról 
és vonatkozásban hozzáférhetővé tegyük; másrészről arra 
törekedtünk, hogy mégis megszabott korlátok között mozog
junk. Amazt a különféle utalásokkal és csoportosításokkal 
igyekeztünk megvalósítani, míg emezt a lényegtelenebb 
vonatkoztatások mellőzésével s az amúgy is könnyen fel
található — jóformán minduntalan előforduló — tárgyi 
szók elhagyásával kívántuk elérni. Mellőztük példáéi a 
legtöbb élelmiszer helyi vonatkozású feltüntetését, mert ez 
által a név- és tárgymutatónak így is terjedelmes anyaga 
szerfölött megnövekedett volna. Ugyan ezen okból mellőz
tük a különféle pénzek és mértékek neveinek feltüntetését, 
a mennyiben ezek úgy is feltűnő, gyakori ismétlődéssel 
fordúlnak elő. Ezeket a név- és tárgymutató péczeszavai 
közé csak azon esetben vettük be, ha valami különösebb 
értelmezésűk van. Példáid, nincs meg az indexben a 
forint, de ott található a magyar forint; hiányzik az 
arany (mint pénz egység) és tallér, de megvan a czikin 
arany és oroszlános tallér; nem találjuk az indexben a 
font-ot sem, de ott látjuk az eperjesi font-o t; kimaradt a 
kalangya, de be van véve a 20 kévés kalangya és így 
tovább.

Még egy kedves kötelességem van hátra, hálás kö
szönetét fejezni ki mindazoknak, kik e mű létrejövételét 
elősegítették. Legelső sorban pedig a Magy. Tud. Aka
démia Történelmi Bizottságának, hogy az udvartartási 
gyűjtemény kiadására alkalmat adván, annak első kötete 
immár napvilágot láthat. Hálás köszönettel tartozom továbbá 
dr. Fejérpataky László egyetemi tanár s Nemz. Múz. 
könyvtár-igazgató úrnak s dr. Békeü Rémig egyetemi tanár 
úrnak jóindulatú tanácsukért és szíves támogatásukért. 
Úgyszintén dr. Erdélyi Pál egyetemi könyvtár-igazgató úr
nak, ki a napló-könyveket az országos levéltárból lekérni s 
Nagy Gyula főlevéltárnok úrnak, ki azokat több ízben

II*
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használatomra bocsájtani szíves volt. Az országos levéltári 
kutatásaim közben tanúsított szives támogatásokért dr. 
Tagányi Károly és dr. Barabás Samu levéltárnok urakat 
külön is hálával említem meg. Lekötelező hálámat és kö- 
szönetemet fejezem még ki az athenei egyetem történelem 
és palaeographia tanárának, Lámbrosz —X̂ opíSa>v AájxTcpo? — 
és dr. Darkó Jenő főiskolai tanár uraknak, kik a kötetben 
előfordúló görög nyugtatványok nem csekély utánjárást és 
fáradtságot igényelő megfejtését, átírását és fordítását 
szíves előzékenységgel bocsátották rendelkezésemre; végül 
Köblös Zoltán könyvtártiszt kollégámnak, ki a név- és 
tárgymutatót oly odaadással és az ügyhöz méltó buzgalom
mal gondozta.

Kolozsvár, 1910 decz. 8-án.
Dr. Szádeczhj Béla.
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I. K Ö N  Y V
(1667-1672.)

A rendszeres naplófeljegyzéseket megelőző s 
a napló kötéstáblája belső borítékjára és az ezt 
követő védőlapra írt különféle bejegyzések.1

1667. 28. Novembris Ebesfalván megszámlálván az 
nusztokat, vagyon jelen harminczhat pár nuszt, pár. nr. 36, 
mely teszen egyesen {így!) hetvenkét nusztot, nro. 72.

Sárkány György instantiájára vétetett Asszonyunk őnga 
egy ónból csinált gáliczkő főző üstöt, de mivel őnga maga 
pénzén csináltatta, Sárkány Györgynek nem adta őnga, 
hanem magának tartja. Belényesi] Ferencz mpr.

1668. die 21. Februarii Fogarasban Incédiné asz- 
szonyommal megolvasván az két rendben vett öreg gyön
gyeket, lőtt szemem ebben az Legyentől {így!) vett noc- 
szászhúsz szem, idest 820 szem. Páter Jánostól vett tize[n]öt 
szász kilenczvenöt szem. In summa 2425, kétezer négyszász 
huszonöt szem.*

1668. 19. Julii Radnóthon Tálmosó1 * 3 Sándor kéziben 
adtam ezüst tálakat közepeket (!) harmincznégyet, <x> nro. 34, 
öreg tálakat négyet, oa nro. 4. Summa 38. Az előtt ismét 
adtam kéziben negyven ezüst köz 4 tálakat, nro. 40 s négy 
kisebb ezüst tálat, <*> nro. 4. Mind öszvességgel van nála ezüst 
tál nyolczvankettő, nro. 82.

Az szászoknak adtanak Brassóban 50 forintot.
1668. 21. Julii adtam Maxai kéziben tiz új ezüst 

csészéket. Ezelőtt volt nálok 18. Már in summa van nálok 
huszonnyolcz csésze, nro. 28.

1 A rendszeres naplófeljegyzósek a Fogarasi jövedelmek leírása 
czímmel alább kezdődnek.

* Ez a bejegyzés Bornemisza Anna fejedelemasszony kezeírása.
3 Ez az eredetiben is nagy kezdőbetűvel irt szó a keresztnév 

helyét pótolja ugyan, de voltaképen a foglalkozást jelenti.
4 A köz szó keresztül van húzva.

1



Anno domini 1668. esztendőben 20. Septembris pohár- 
nakok gondviselése alatt kin micsoda ezüst marhák 

vannak s mennyi.

Viliinél: Új egymásban járó aranyos pohárok tizen- 
nyolcz, oo nro. 18. Ezüst tángyir [húszon]hét, nro. 27.1 
Csésze nálok van huszonnyolcz, nro. 28. Két ezüst korsó 
medenczéstűl, nro. 2. Négy sótartó, nro. 4. Az virágos pohár 
benne járó poharokkal tíz, nro. 10. Két kanna, nro. 2. 
Négy gyertyatartó, nro. 4.

1669. 11. Septembris Görgényben adtam Maxai keze 
alá négy kis tálat, ezüstöt, nro. 4.2

Innyaadóknál :
Horvát Ferencznél Urunk ő kglme két pohara, nro. 2. 

Sárasinál magam két palaczkom, nro. 2.

Czipóhámozóknál:
Koncz Gábornál négyszegletes új tángyir három, nro. 3. 

Egy ezüst kanál, nro. 1.
Ferkénél szegletes új tángyir kettő, nro. 2. Romladozott, 

régi tángyir nyolcz, nro. 8. Arany kanál egy, nro. 1. Ezüst, 
aranyos kanál egy, nro. 1.

Házőrző inasoknál:
Kürtösi Jánosnak hammavivőstül {így!) egy máriás 

gyertyatartó, nro. 1.
Simon Lászlónál hasonló egy, nro. 1.

1 Ez a szám eredetileg 20-nak volt írva s azután javították 
27-r e ; ugyanennek betűvel írt jelzése hét-re van javítva a húszon 
elhagyásával.

* Későbbi, sorok közé szúrt bejegyzés.



A n n o  1667. d ie  1. J a n u a r ii  F o g a r a s [b a ]  

h o z t á k .1

Anna Bornemisza mpria.

Isten az én reménységem, az kinek kéziben minden 
biradalam, az ki megalázhat s fel is magasztalhat, megszomorít 
s meg is vigasztalhat, sem az futóké, sem akarók[é],1 2 
az könyörőlő Istené. Híjában fut, fárad az ember, ha Isten 
munkáit meg nem áldja bőven, min[t| 2 Dávid is mondja, 
híjában az ti reggeli felkelésiek és estve lefektéstek. 
Yalamely ember az Istent segicégől híjjá, minden kézinek 
munkáit megáldja.3

1 Ez a megjegyzés, mit a fejedelemasszony rendes írásától 
elütő, nagyobb betűkkel vetett papírra, az elkészült s Fogarasba vitt 
N apló-könyvre vonatkozik. A könyvet ezzel a megjegyzéssel meg
nyitja, rendeltetésének adja át.

2 A [ ] zárójelbe tett betűk az eredetiben tollhibából elmaradtak.
3 E vallásos érzéstől áthatott, bibliás, bevezető sorok Apaíiné 

kezétől valók, melyeket a fejedelemasszony a rendszeres bejegy
zéseket megelőző külön lapra írt.



1667. e s z t e n d ő b e n  d ie  1. J a n u a r ii  

F o g a r a s i  j ö v e d e le m n e k  le ír á s a .1

Anno 1667. die 23. Februarii fogarasi udvarbíró Bojér 
István számtartója által Luczai Sorbán deák által admi- 
nistrált abból a pénzbűi, az mely ezer forinton borokat 
vettünk, hatszáz forintot, fl. 600 és az jószágon felszedett 
rókabűrt 15 és az többiért hatvanegy forintot s huszonegy 
pénzt, fl. 61‘21.

Anno 1667- die 26. Februarii fogarasi udvarbíránk 
administrált tárházunkban számtartója által Luczai Sorbán 
deák által bojér levelektűl adott pénzt: Kis-vajdafalvi 
Sztanila bojér adott fl. 40- Dridisi Komsa bojér adott negyven 
forintot, fl. 40. Item az kománai assessor bojérok hozta 
karácsom honoráriumot tizenkilencz forintot ötven pénzt, 
fl. 19 50. És az oláh papok adóját, melyet az két oláh 
esperest hozott volt kezekhez, ötven forintot, fl. 50. In summa 
hozott be száznegyvenkilencz forintot s ötven pénzt, 
fl. 149-50.

Anno 1667. die 1. Mártii fogarasi udvarbíránk Bojér 
István hívünk administrált számtartója által, Luczai Sorbán 
deák által fogarasi korcsománkra vitetett ebesfalvi udvar
bíránk által ezer forint ára hatvan hordó bor árából, mely 
még hátra volt, négyszáz forintokat, fl. 400. Boér István 
fogarasi udvarbíránk fogarasi korcsomákon kiárúltatott 
borok lucruma féle pénzt adott négyszáz forintot, co fl. 400, 
die 27. Mártii 1667.

Anno 1667. die 28. Mártii administrált fogarasi udvar
bíránk Bojér István három bojér levélért való pénzt száz 
forintot, oo fl. 100.

Anno 1667. die 28. Maji fogarasi udvarbíránk Boér István 
hívünk küldött Fejírvárra lucromus borok árát háromszáz forin
tot, oo fl. 300. Bírságpénzt száztizenkét forintot s negyvenöt

1 E czim szintúgy a fejedelemasszony kezeírása, melylyel a 
tulajdonképeni rendszeres naplófeljegyzések megkezdődnek.
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pénzt, oo fl. 112 45. Boér János pleás 1 adta pénzt tizenkét 
forintot, oo fl. 12. Szeszcsori Sorbán deák porumbáki adta 
pénzt harmincz forintot, <x> f l .  30. Mely in summa teszen f l .  554'45.

1667. die 14. Julii vitézlő Luczai Sorbán deák hívünk, 
tavalyi fogarasi számtartónk küldött tárházunkban bor luc- 
rum pénzt négyszázötvenöt magyar forintokat s huszonnégy 
pénzt Radnóthon, co fl. 455*24. Désy Mihály most görgényi 
udvabíró, in anno 1665. számtartó lévén Fagarasban, ugyan
ott való számtartóságabeli restantia pénzt pro eodem anno 
1665 administrált kétszáznegyven forintot, oo fl. 240 die 15. 
Julii 1667. in Radnóth.

1667. 14. Augusti Boér István udvarbíránk hozott 
Ebesfalvára fogarasi proventust ez szerint: Kemény János 
czigányi adta pénzt, fl. 102. Bírságpénzt két sacskókban 
fl. 156'68. Béldi Pál uram három mása kínkőért, vagy büdös
kőért tall. 45. Lészai Juon György pópa boér leveliért adott 
pénzt, fl. 40.

1667- esztendőben termett Fogarasban majorságbúza 
négy határon: gél. 2075. Sárkányi határon majorságbúza 
gél. 1015. Bethleni határon búza gél. 1534., Alsó-szombat- 
falvi határon búza gél. 2117., ros gél. 115., Alsó-kománai 
határon búza gél. 166915., ros gél. 37. Kucsulátai határon 
búza gél. 1270. In summa teszen az majorságbúza gél. 
9699'15.2 Ros in summa gél. 152.

1667. die 8. Octobris Boér István hozott Fejírvárra 
bor árát fl. 400. Az jószágon felszedett summa pénzt, 
fl. 134. Mely in summa teszen fl. 534.

1667. die 23. {így!) Boér István küldött kezünkhöz ide 
Fejírvárra ez szerint: Dési János deák mostani számtartó 
kezebeli lucrumos borok árát kétszáz forintot, oo fl. 200. Tavalyi 
számtartó Luczai Sorbán deák kezebeli proventust, búza árát, 
fl. 337. Maga szedett birság pénzt küldött fl. 73'52. Marcsinai 
Boér János főpleás adta bírságpénzt, fl. 30. Sescsori Serbán 
deák porumbák-vidéki főpleás adta bírságpénzt, fl. 20. 
Az oláh papok adóját fl. 50. Mely in summa teszen fl. 713'52.

Fogarasban vetettek el ezerkétszáz köböl zabot, cub. 1200. 
Az után kell bejünni háromezerhatszáz köbölnek, cub. 3600. 
Elés zabnak kell bejünni ezerkétszáz köbölnek, cub. 1200.

{Lapszélen:) 1667. esztendőbeli kiadott zabnak száma, 
mely most jött be s jelen van az fogarasi várban.

In summa élés és majorságbúza szemiben van jelen az 
fogarasi várban kétezerötvenhat köböl, cub. 2056. Liszt 
kétszáz köböl, cub. 200.

1 T. i. a havasi határokat, ösvényeket őrző kerülő, az ú. n. plajás.
* Az összegezés itt téves ; a valódi összeg u. i. 9680'15.
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1667-ben fejírvári majorság bort vittenek Fogarasban 
négy hordóval, melyben volt ur. (A számjelzés hiányzik.)

6. Novembris Yinczrűl az jobbágyokból lőtt nemesek 
adta bort vitték Fogarasban étekfogó Árpási és más foga- 
rasi esküdt ember, az ki vett borral együtt húsz hordó 
bort, melyben volt ur. nro. 922.

9. Novembris indítottak Fejírvárrúl Fogarasban 5 negy
venes ó bort; magyarországi ó bort ur. 3. Aszszúszőlő 
majorság bort, fejírvárit ur. 1. Fejírvári majorságbeli ürmes 
bort ur. 2. Vinczi majorság ürmösbort ur. 1. Ugyan vinczi 
majorság bort egy negyvenest.

17. Decembris Almakerékrűl hoztak ide Fogarasban 
húsz hordó bort ur. 20.

1667. esztendőben vetettek Fogarasban 20. Octobris 
küldött extractus szerint őszi búzát cub. 851. Az szombat
falvi határon levő rosvetís cub. 50.

1665 és 1666. esztendőbeli búzaasztagok vannak Foga
rasban s az jószágban mostan jelen asztag nro. 16. Melyek
ben van kalangya szám gél. 6957. 1667. esztendőbeli búza- 
asztag van jelen majorság és dézma ugyan Fogarasban és 
az jószágban gél. 12237. Ezen kalangya búza szám penig 
van harminczegy asztagokban nro. 31. Immár mindenestül 
fogva mostan jelen levő asztagok vannak Fogarasban nro. 47.

Dézmákrúl szállítottak dézmabúzát egyéb leguminákat 
az oda rendeltetett processusokbúl Fogarasban.

1667. 6. Decembris tavalyi sáfár, András deák restantia 
búza árát administrált fl. 127.

1667. 22. Decembris fogarasi udvarbíránk Boér István 
administrált proventus pénzt ez szerint: Három fűplajás- 
ságrúl honoráriumot, fl. 45. Papok adóját, fl. 50. Boér János 
fűpleásságárúl honoráriumot fl. 15. Vádi esperest hono
ráriumát, fl. 15. Alsó-ucsai esperest honoráriumát, fl. 15. 
Czigányvajda honoráriumát, fl. 20. Vámos honoráriumát, fl. 20. 
Ser korcsomárúl való honoráriumot, fl. 38. Porumbáki fűpleás 
honoráriumát oroszlányos tallér, tall. 8. Porumbák vidéki 
füplajás administrálta honoráriumot fl. 20., Boérok székin 
esett bírságpénz, fl. 121'78. Az fogarasi 12 assessor boérok 
adta honoráriumot, fl. 48. Summája teszen poltura garas 
pénznek, fl. 407'78; oroszlányos tallért, nro. 8. Item adminis
trált gosztina pénzt ezeken kivűl fl. 700.

1668. 5. Mártii administrált Bőért István bor árát 
négyszáz negyvenkilencz forintot, co fl. 449.

1668. 20. Mártii administrált Boér István boérok székin 
esett bírságpénzt: fl. 200. Egy bethleni bástyás honorariumját, 
fl. 12. Sárkányi serkorcsomák honorariumját, fl. 6. Alsó- 
kománai két assessor boérok honorariumját, fl. 28. Summa
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facit fi. 246. Item administrált ugyan Boér István lucrumos 
borok árát, fi. 171 ‘20.

1668. 16. Februarii administrált fogarasi számtartónk 
Dési János vinczi, almakereki, ebesfalvi borok árát és 
gostina pénzt, fi. 1183'H.1

1668. esztendőben Fogaras földire osztottak ki zabot 
ezerháromszáz köblöt, cub. 1300. Porumbákon ismét négy
száz köböl zabot, cub. 400. Mely in summa teszen ezer- 
hétszáz köböl zabot, cub. 1700.

Fogarasi számtartó die 7. Maji Fejérvárra administrált 
öt sacskóban hatszáznyolcz forintot. Désy János deák 
administrálta, fi. 608.

1668. 1. Julii fogarasi udvarbíránk Boér István hívünk 
administrált tárházunkban lucrumos borok árát háromszáz- 
harminczkét forintot Almakereken, co fi. 332. Item administrált 
boérok székin esett bírságpénzt, fi. 179'76. Sarkaniczai 
bástyás honoráriumját, fi. 10. Két oláh püspök honoráriumját, 
fi. 50. Parrai Komán Szakara feje váltságát, fi. 40. 
In summa facit kétszázhetvenkilencz forintot s hetvenhat 
pénzt, <x> fi. 279'76.

1668. 1. Septembris fogarasi udvarbiránk Boér István 
küldött tárházunkban korcsoma bor árát háromszáz forintot, 
fi. 300. Czigányok adaját kilenczvenhat forintot, fi. 96.

1668-ban 14. Septembris Kőhalomszékbűl vicedézmás 
Jaxi Tamás vitt Fogarasban búzát, cub. sax. 225'2. Kűhalmi 
alsó processusbúl Rácz István vicedézmás dézmabúzát vitt 
Fogarasban kétszázharminczegy köblöt, oo cub. 231.

1668. esztendőben 10. Augusti Fogarasbúl hozott 
extractus szerint termett ott s az jószágban majorság búza 
ez szerint: A fogarasi határon ősz búza kétezerkilenczs/.áz- 
negyvenhárom kalangya s tizenkét kéve, co gél. 2943T2. 
Alsó-Szombatfalván három földben hatszázötvenkilencz 
köböl gél. 659. Ugyanott ros gél. 318. Az. bethleni 
földben, öt darabban, gél. 642. Az sárkányi határon őszi 
búza gél. 713. Kucsulátai határon őszi búza gél. 662. 
Az kománai határon azon kivúl az mit az víz meghagyott, 
van jelen gél. 220. Summája ezeknek az búzáknak ötezer- 
nyolczszáz harminczkilencz kalangya s tizenkét kéve, CO gél. 
5839T2. Kosnak summája gél. 318.

1668. 19. Octobris fogarasi udvarbíránk Boér István 
hívünk küldött Fejérvárra lucrumos bor árát, fi. 600. 
Fogarasi boérok székén esett bírságpénzt, fi. 3810. Két 
bástyás honoráriumját, fi. 30.

1 Kihúzva s alatta más kézzel: az quietantia szerént volt ez 
fi. 94311.
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Anno 1668. die 29. Decembris fogarasi udvarbíránk 
Boér István administrált kezünkben: Az vádi oláh esperes 
Popa Szim, papok adaját, fl. 25. Az alsó-utsai esperes 
Popa Mány ugyan papok adaját, fl. 25. Jasi Péter pap új 
papságáért adott pénzt, fl. 30. Kerczi jobbágyok summáját, 
fl. 30. Fogarasi serkorcsomárosok adta honoráriumot, fl. 36. 
Betleni serkocsomárosok adta honoráriumot, fl. 10. Galaczi 
serkorcsomárosok adta honoráriumot, fl. 3. Alsó-porumbáki 
főplajás honoráriumát, fl. 20. Mardsinai1 Boér János az 
négy summás faluknak főplajása adta honoráriumát, 
dutka pénzt, fl. 10. Az ölti vámos honoráriumát, fl. 20. 
Az czigányok vajdája Molnár János honoráriumában adott 
tallért, no. 7 és poltura pénzt, fl. 6. Az fogarasi alsószéki 
assessorok adta honoráriumot, fl. 48. Summája teszen pol
tura pénzt, fl. 253. Imperialis tallér[t] no. 7. Dutka pénz[t] 
fl. 10. Ezeken kivűl mostani fogarasi számtartónk Dési 
János deák kezében konyhánk szükségére vejendő mar
hákra adott: Három főplajások honoráriumát, fl. 45. 
Az alsó széken esett birságpénzt, fl. 32‘45. Egy czigány 
adaját, fl. 5‘50. Mardsinai Boér János plajásságbeli birság
pénzt, fl. 38. Summa facit fl. 120'95.

1669-ben 2. Januarii az felsőszéken esett bírságpénz^] 
az kapitány Veres Péter uram administrált, fl. 40'66.

Anno 1671. 29. Januarii Fogaras. Gábor pohárnok inas és 
Dányáni Dobos István által kiárúit egy havasalföldi bornak 
árát administrálták, fl. 131‘87; ide tudván az seprő árát is.

9. Februarii administrálta második kiárúlta havasalföldi 
bornak az árát, seprejévél együtt, fl. 126'20.

10. Februarii az Fogarasban Maxai által vött egy havas- 
alföldi bornak az árában seprejével együtt administrált, 
fl. 10599.

17. Februarii Fogarasban kiárúit havasalföldi bor ára 
Dobos István által seprűstül, fl. 101'55. Ezt adtuk egy 
hordó borért, adván melléje, fl. 7'5.

19. Februarii Fogarasban Dobos István által kiárúit 
egy havasalföldi bor árát administrálták, fl. 83‘07.

15. Mártii Fogarasban Dobos István árúlta hatodik 
hordó bor ára tészen, fl. 68‘94. Ebben adott Maxai kezében, 
fl. 7'6. Készpénzt őnga kezében 52 05. Tészen az adminis- 
tratiója, fl. 5911. Bfestál] fl. 9*83.

14. Mártii Dányani Takács Mihály árúlta három havas- 
alföldi bor ára, fl. 307'41. Melyeknek egyikét Maxai vette 
volt itt Fogarasban.2

1 Fentebb Marcsinál-nak fordúlt elő.
a A Diarium-ban ez után néhány sornyi hely üresen maradt.
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15. Mártii. Itt való korcsmáros Bálint András árulta 
havasalföldi két bor árában administrált, fi. 200. R.1

20. Mártii. Administrált az harmadikból, fi. 100. R.1
24. Marttii. Az három hordó borok restantiáját, úgy

mint fl. 45 23 administrálta egészben seprűjével, kivévén 
belőle az szinveder borért egy-egy pénzt, fl. 2‘83.

1671. 3. Április. Danyai {így!) Takacz Mihály árulta két 
havasalföldi bor ára seprűjével együtt kétszázötvenhárom 
forint kilenczvennégy pénzt, fl. 253'94. Restál még nála 
tizenhárom forint,1 2 fl. 13.

8. Április. Galgón kiárúit magyarországi bornak az 
árát behozta Maxai, kit Inczédiné asszonyom hozott volt, 
fl. 19-85.

10. Április. Fogarasi Bálint András administrált három 
havasálföldi {így !) bor árában, fl. 216'36.

Eodem Dányani Takács Mihály egy hordó árát, ugyan 
havasalföldit, fl. 79’30. R[estál] fl. 4"70, co négy forint {így !).

Az fogarasi főkapitányság után járandó jövedelmek:
1. Az felsőszéken esett bírságoknak két része. 2. Az alsó
széken esett bírságoknak is két része. 3. Azon széken levő 
assessor boérok mind itt s mind Kománán és Porumbákon 
levők minden új esztendőben tartoznak adni két két tallért.
4. Minden főplajás új esztendőben tartozik adni tíz-tíz 
forint dutka pénzt, avagy poltura pénzt, fl. 15. És a mennyi 
bírságokat szerezhetnek annak is két része az főkapitányokat 
illeti. 5. Minden bástyás drabant mikor beállíttatik tartozik 
adni dutka pénzt, fl. 10, avagy poltura pénzt, fl. 15. 6. Az 
sárkányi pap esztendenként tartozik adni szemen szedett 
búzát cub. 10 és ecsellett lent négyszáz főt. 7. Mind a 
két oláh esperes esztendőnként szoktak adni tizenöt-öt 
tallért és ötven-ötven forintot, melyet az papokon szoktak 
felszedni. 8. Minden oláh pap, mikor azzá teszik, tartozik 
adni (poltura pénzt, fl. 10)3, most tall. 15. 9. Minden oláh 
pap esztendőnként tartozik adni egy köböl zabot. 10. Az 
itt való vámosok is, mikor beállíttatnak, tartoznak adni tíz- 
tíz tallért. 11. Az fogarasi görögség esztendőnként tartoznak 
adni egy szép szőnyeget. 12. Az fogarasi süvegesek külön- 
ktilön esztendőnként tartoznak adni két-két jóféle siveget 
és egy-egy alábbvalót. 13. Minden serkorcsomáros tartozik 
adni, mikor azzá teszik, négy-négy tallér, minden helyeken 
lévők. 14. Az itt való czigányok vajdája esztendőnként

1 T. i. restál, vagy restat, de a restantia nincs kitüntetve.
2 Ez az utóbb írt megjegyzés keresztül van húzva s utána 

írva: Solv[it.]
3 Az itt zárójelbe tett négy szó ki van húzva.
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tartozik adni tíz-tíz tallért. 15. Az sátoros czigányok két 
vajdái esztendőnként tartoznak adni huszonöt-öt forintot, 
de ezt nem az itt való udvarbíró veszi fel. 16. Kemény 
Simon uramnak őngának vágynak 18 szállás czigányi, kik 
esztendőnként szoktak adni hat hat forintot, mely teszen, 
fl. 108. Az salétroinfőzők, egyik-egyik tallerus {így!) 10.1 
Fogaras die 29. Decembris a. 1668.

1669. 18. Mártii Boér István fogarasi udvarbíránk admi- 
nistrált bor árát, fl. 305.

1669, 12. Januarii et 19. Januarii lucrumos bor árát 
administrált fogarasi számtartónk Dési János hétszáznyolcz- 
vanegy forintot, co fl. 781.

1669. die 5. Április adott Deszi(ú/?//) János deák fogarasi 
számtartónk várasban corczmárolt (így!) bor árát, úgymint 
háromszáz forintot, idest fl. 300.2

25. Április 1669. Dési János deák fogarasi szám
tartónk egy-egy forinton beváltott rókabüröken huszonhatot, 
nro. 26.

17. Novembris 1668. Dési János administrált egy-egy 
forinton beváltott tíz rókabürt, nro. 10.

1669. die 25. Április. Fogarasi korcsomapénzt adminis- 
tráltak kétszáz forintot, fl. 200, melyet eodem die Belényesi] 
Mihálynak küldöttünk por arany váltani por aranyra 
Fogarasból (így!).

1669. 25. Április pro 1668. Az két salétromfozők az 
tíz-tíz tallér honoráriumot administrálták, úgymint fl. 40.

1669. 12. Junii küldött az fogarasi udvarbíró lucrumos 
bor árát, fl. 300.

1669. 31. Junii hoztak az fogarasi udvarbírótúl küdte 
pénzt fogarasi boérok székin esett bírságpénzt, fl. 87'64. 
Felsővisti Popa Raduly fűpapságáért való honoráriumot, 
fl. 15. Marsinai Sándor Fulicza bástyás darabantságáért 
adott honoráriumot, fl. 15. Porumbák. vidéki bírságpénzt, 
fl. 12. Felsővisti summa pénzt, fl. 200.

1669-ben 5. Augusti a Fogarasbúl küldött jegyzés 
szerint lőtt majorság búza ez szerint: A fogarasi határon 
lőtt búza gél. 1864. A bethleni határon búza gél. 1172. 
Az alsó-szombatfalvi határon búza gél. 769, ros gél. 696. 
A sárkányi határon lőtt búza gél. 656. Alsó-kománai határon 
lőtt búza gél. 2115. Ennek summája tészen gél. 7272.

1669. 18. Septembris Boér István küldött lucrumos 
bor árát Radnótiira, fl. 400.

1 Ez a sor Apafiné bejegyzése, csak az egyik-egyik és a 10 más 
kéz írása.

8 Ez a bejegyzés Apafiné kezeírása.
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Pro Anno 1670. az honoráriumbúi ez szerint administrált 
1669-ben die 5. Decembris Boér István: A fogarasi révész 
tíz tallérokért adott fl. 20. Czigányvajda tíz tallérokért 
adott fl. 20. Fogarasi két ser korcsomáros négy tallért; 
facit fl. 8. Fogarasi oláh pap Raduly esperest tiz tallérért 
adott fl. 20. Kemény János czigányi féle adta pénzt pro
1669. fl. 102. A két oláh esperest adta papok pünkösdi 
adóját, fl. 50. Alsóucsai esperest Popa Many adta honorá
rium tallér nyolcz és négy forint, mely teszen fl. 20. 
Három fűpleások adta honorárium hat tallérokkal együtt 
teszen fl. 45. lvisgalaczi Székely István serkorcsomáros 
honoráriumját, fl. 4. Fogarasi boérok székin s egyebütt 
esett bírságot, fl. 48. Ennek summája, a poltura pénznek, 
teszen fl. 301. A tallér summája 18, teszen fl. 36.

1669. 31. Decembris administrált ismét Boér István 
honorárium pénz félét: Alsó-Kománához való 7 assessor 
boérok adta honoráriumot fl. 28. Marcsinai boér Boér János 
uram adta főpleassága után való honoráriumot, fl. 15. Bír
ságpénzt adtak fl. 14. Fogarasi oláh pap, Popa Radul esperest 
adta oláh papok karácsom adóját, fl. 50. Fogarasi 12 asses- 
sorok honorariumját, fl. 48. In summa fl. 155.

1670. die 6. Januarii adott fogarasi számtartónk 
Szinkay János deák gostyna pénzt kilenczszáz forintokat, 
id est fl. 900.1

1670. die 18. Januarii adott ismét Szinkay az szám
tartó gostina pénzt kétszázötven forintot, id est fl. 250.1 2

Anno 1670. die 18. Januarii fogarasi számtartó Sinkai 
István administrált tárházunkban, ugyan tárházunkból kiadott 
pénzen vött s fogarasi korcsomákon kiárúit boroknak árát, 
ötszázharminczhárom forintokat nyolczvannégy pénzt, <x> fl. 
533'84. Azonkívül administrált parancsolatunkból tizen
egy bokor kordovány csizmát és kilencz bokor szattyán 
csizmát.

Anno 1670. die 20. Januarii Veres Péter uram foga
rasi kapitányunk az salétrom főzőktűl járandó honorárium 
pénzt, ezen hetven3 esztendőre, úgymint negyven forintot, 
administrálta, co fl. 40. Item az görögök az mely egy divány- 
szőnyeggel tartoztanak, azt is béadta őkglme.

Anno 1670. die 19. Januarii Boér István hívünk az 
Kemény János czigányi féle adójoknak restantiában levő 
részét, úgymint tizenkét forintot administrált, fl. 12.

1 Ez a bejegyzés a fejedelemasszony kézírása, sajátos és nem 
mindenütt következetes ortográfiájának megtartásává!.

2 Ez a bejegyzés is Apafiné fejedelemasszony kezeírása.
3 T. i. 1670-ik esztendőre.
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1670. 28. Januarii Sinkai István fogarasi számtartónk 
administrált pénzen vett s kikorcsomárolt borok árát kétszáz- 
nyolczvannégy forintot, co fi. 284. Item gostina pénzt is admi
nistrált száz forintot, co fi. 100. Item adóbeli róka bürökét, nro.
32. Horvát András uram adta gosztina pénz, fi. 40 a fogarasföldi 
jószágbeli erdőről. Fejérvár die 8. Mártii pro anno 1669.

1670. 16. Junii Sinkai István fogarasi számtartónk 
küldött Radnótiira korcsoma pénzt kétszáz forintot, fi. 200.

1670. 1. Julii Boér Miklós küldött Radnóthra plajások 
honorariumját, fi.48. Bírságpénzt, fi. 56'42. Summád. 104‘42.

1670. 5. Augusti kománai számtartó küldött Radnóthra 
száraz korcsoma pénzt, ü. 126. Item boérok székin esett 
pénzt, ü. 24.

1670. 29. Augusti. Lőtt Kománán majorság őszi búza 
gél. 657. Az kucsuláti határon ugyan afféle, gél. 750. 
Tavasz búza, gél. 50. In summa, gél. 1457.

1670. die 4. Septembris. Fogarasbúl küldött partialis 
extractus szerint sárkányi, alsó-kománai, szombatfalvi hatá
rokon termett majorság és dézmában is jutott kalongya búza : 
Az fogarasi és bethleni határon jutott kalongya búza négy
ezer háromszáz kilenczvenkilencz kalongya búza, gél. 4399. 
Tavasz búza is kétszázhatvan kalongya, oo gél. 260. A komá
nai határon lett majorság őszi búza, gél. 1407. Tavasz búza 
is ötven kalongya, gél. 50. Az sárkányi határon lőtt őszi 
búza, gél. 575. Az szombatfalvi határon, gél. 1440. In summa 
gél. 8131. Item az fogarasi határon jutott dézma búza, 
gél. 437. Az bethleni határon jutott dézma búza, gél. 448. 
Tota summa 9016.

1670. 2. Octobris. Boér Miklós küldött fogarasi proven- 
tus pénzt hétszázkét forintot 28 pénzt, d. 702'28.

1670. 30. Novembris. Rccsei István kománai számtartó 
administrált oda való proventust, d. 100.

1671. 17. Januarii. Marcsinai Boér János administrált 
járásabeli bírság pénzt, d. 50. Item honorariumját, d. 15. 
Aznap ismét fogarasi udvarbiránk Boér Miklós ez szerint 
administrált: Bírságpénzt d. 74. Két plajásság honora
riumját d. 30. Ser korcsoma honorariumját, d. 24. Oláh 
papok adóját d. 50. Papok honorariumját d. 20. Assessor 
boérok honorariumját, d. 24. Item papok adaját, d. 50. 
Egyik esperest honorariumját, d. 20. Assessor boérok 
honorariumját, d. 24. In summa az Boér János administrá- 
lásával teszen az pénz d. 489.

1671. 27. Januarii hozott Récsei István kománai szám
tartó assessor boérok honoráriumját, d. 16.

1671. 26. Januarii István kovács az serkorcsomáért 
adott be d. 35.
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1671. 18. Januarii hozott az kománai számtartó
Pécsei István plajás honorariumját, fl. 15. Item assessor 
boérok honorariumját, fl. 12.

Anno 1671. 11. Februarii vitézlő Sinkai István fogarasi 
számtartónk administrált korcsoma bor árát, háromszáz 
forintot, fl. 300. Must fejében adott valthidi bor árát.

Anno 1671. 21. Februarii. Administrált Sinkai István 
fogarasi számtartó az jószágon felszedett róka bőrt har- 
minczhármat, nro. 33.

1671. 10. Julii. Administrált Sinkai István fogarasi 
számtartónk korcsomákon elkölt borok árát, fl. no. 200. 
Item fogarasi udvarbiránk Boér Miklós administrált: Bír
ságpénzt, fl. no. 50. Papok adaját is, fl. 50. Egy föld vált- 
ságot, fl. 10.

1671. mense Augustiaz fogarasi, bethleni, alsó-szombat- 
falvi, sárkányi határokon és az Alsó-ucsa és Árpás között 
lévő Olt szakadékjában termett majorság búza kalongya 
szám szerint: Az fogarasi határon lett ezerkilenczszáz har
minczhat kalongya s tíz kéve, co gél. 1936'10. Az bethleni 
határon lett ezernyolczvankilencz kalongya búza, x> gél. 1089. 
Az sárkányi határon lett hétszáztizenhat kalong ya, ex) gél. 716. 
Az szombatfalvi határon lett ezerkilenczszáznyolcz kalongya, 
gél. 1908. Az Alsó-ucsa és Árpás között levő Olt szaka
dékjában lett négyszázhat kalongya, gél. 406. Egész sum
mája teszen az búza kalongyának no. hatezerötszázöt(!) 
kalongyát s tiz kévét, gél. 6055’10.1

1671. 18. Augusti küldött az kománai számtartó pro- 
ventus pénzét, fl. 40.

1671. 1. Septembris. Jutott Fogaras földén dézma 
búza, gél. 498‘17 ; dézma ros, gél. 247'23- Kománán lőtt 
majorság búza, gél. 2264; dézma búza gél. 551'12.

1671. 30. Septembris. Az kapitány tudósítása szerint jutott 
az fogarasi jószágbúi gostina disznó, nro. 74. Sinki proces- 
susból dézma búzát vittek be, cub. 370'3V2 ; az utolja, 
cub. 17’2, egy ejtel. Kőhalmi felső processusbúl, cub. 146'-/1;

1 Ez összegezés betű- és számjelzése között mutatkozó különbség 
tollhibából ered. A valódi összeget a gél. 6055 10 jelzi.

A fogarasi, bethleni, szombatfalvi és sárkányi határon 1671-ben 
termett búza próbacséplésének jegyzéke a Sóaknákrúl való proventus 
után külön papírszeletre írva így következik:

A z 1671. esztendőben búzából ez négy határokról egy jó  és egy 
alább való kalongyát elcsépéltetvén próbául, így ereszte: A z fogarasi 
határon termett két kalongya ereszte harmadfél vékát. A z bethleni 
határon termett két kalongya ereszte három vékát. Az szombatfalvi 
határon termett két kalongya ereszte három vékát s egy ejtelt. 
A z sárkányi határon termett két kalongya ereszte egy ejtel héjján egy 
köblöt.
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utolja, cub. 35*1/—. Az alsó processusbúl elei cub. 27*2/2; 
utolja cub. 14'2/—.

1671. die 19. mensis Octobris. Kománai számtartó 
administrált oda való proventust hatvan forintot, <x> fi. 60

Anno 1672. 9. Januarii. Administrált az fogarasi vice 
udvarbíró visti adópénzt, <*> fl. 200.

1672. 25. Februarii administrált az kománai számtartó 
hat rókabőrt, oo no. 6. Item az fogarasi kapitány administrálta 
az görögök szőnyegét, melyei tartoztak ez esztendőben.

1672. 30. Januarii. Boér Miklós administrált: Bírság
pénzt, A. 82. Két plejásságrúl, fl. 30. Rév honorariumját, 
fl. 20 Egy oláh esj erestül, fl. 20. Másik oláh esperestűi, 
fl. 20. Két bástyás honorariumját, fl. 30. Papok adaját, 
fl. 50. In summa teszen fl. 252.

Anno 1672. 1. Februarii in Fogaras administrált az 
kománai számtartó proventust ötvenkét forintot, fl. 52. 
Bírságpénzt húsz forintot, fl. 20. Hét assessor bojéröknak 
honorárium pénzt (pénzét helyett), huszonnyolcz forintot. In 
summa száz forintot, fl. 100.

1672. 5. Mártii az vajda hozott be fl. 60 Kemény 
Simon uram czigányi adajában. Item maga honorariumját, 
fl. 20.

1672. 11. Februarii Marsinai Boér János hozott be 
száz dutkát, honoráriumot], mely teszen fl. 15. Item bírság
pénzt, fl. 49'90.

1672. 6. Mártii Sinkai István fogarasi számtartó hozott 
be bor árát, fl. 350. Item két hordó bort, pro fl. 163'20. 
Item egy boér levélért, fl. 40.

Anno 1672. 24. Mártii Maxai adott be Bogarasban 
kikorcsomárlott két havaselföldi hordó bornak árából, 
fl. 167. Ugyanazon két hordó bornak árából ezenkívül vett 
két hordó havaselföldi bort, pro fl. 103'50. Az korcsomá- 
rosnak engedett el őnga fl. 003. Ezekkel együtt ment az 
két hordó bor in summa fl. 273*50.

1672. 26. Mártii Maxai adta be más egy havaselföldi 
Fogarasban kikorcsomárlott bor árát, fl. 133.

1672. 27. Mártii Fogarasi adópénzt adott be az per- 
ceptor, melyet csak feljegyzettem, fl. 120. •

1672. 1. Április Cserei János administrált bírságpénzt, 
száz forintot, fl. 100.

1672. 2. Mártii hozott be Maxai három általag sinki 
bornak az árát, melyet Galaczon árultak ki, fl. 40'86-

1672. 7. Április hozott be Bihari Fogarasban kiárólt 
egy hordó havaselföldi bor árát, fl. 139' 19.

1672. 8. Április Boér László adott be az alsó széken 
esett bírságot, fl. 50.
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1672. 9. Április. Bihari hozta Galaczon kiárúit egy 
általag bor ára, fl 16 50.

1672. 21. Április. Bihari hozta négy hordó havaselföldi 
bornak ára az fogarasi korcsomárúl: 1 hordó ment fl. 157 63. 
Az másik fl. 9814. Az harmadik fl. 133*93. Az negyedik 
fl. 107 79. Summa fl. 497 49.

1672. 23. Április Boér László udvarbiró administrált 
két bástyás darabant honoráriumját, fl. 30.

Die 25. Április az fogarasi számtartó administrált bor 
árát, fl. 200.

1672. 25. Április hozott Bihari ez szerint be egy sacskó- 
ban korcsoma bor árát. Más hordóban töltött havaselföldi bor 
árát, fl. 43 80. Egy hordó bogácsi ó bor árát, fl. 39’30. Ugyan 
egy almakereki bor árát, fl. 3475. Az galaczi borbúi, mivel 
mind el nem költ, fl. 23. Az sárkányi korcsomáról is egy 
hordó havaselföldi borbúi is, mivel el nem költ, fl. 73. 
In summa teszen fl. 213 69.

Die 15. Novembris az fogarasi számtartó administrált 
bor árát, fl. 200.1

1672. 30. Április. Bihari, Fogarasban kiárúit egy hordó 
radnóthi bor ára, fl. 37'80.

1672. 22. Maji fogarasföldi adópénzt Balásfalvára 
hoztak, fl. 526.

1672 1. Julii Máthé deák hozott korcsoma pénzt négyszáz 
forintot, co fl. 400. Item őngának az korcsomákon hagyott fél
beli korcsoma bor árát, fl. 102. Item az udvarbíró küldte 
bírságpénzt, fl. 50. Item vistiek hozta adópénzeket, fl. 200.

1672. 19. Septembris az kapitány küldött birságpénzt, 
fl. 183. Ennek 40 forintja plajásság után való. Az szám- 
tartó ugyanekkor küldött bor árát, fl. 200. Az kománai 
számtartó ugyanekkor küldett fl. 80.

1672. 17. Novembris Boér László administrált birság
pénzt, fl. 100.

Az egész fogarasföldi ez ide alább megírt személyek 
és rendektűl administrálodni szokott és általok lehető 
contrabont jövedelmeknek, az törvényes birsággal együtt 
rendes elosztása főkapitány! urammal, az jószágnak meg
romlott állapotához képest:

1.) Az felső széken esett bírságoknak fele miénk, 
fele főkapitány uramé. 2.) Az alsó széken lévő assessorok, 
boérok mind Fogarasban, mind Kománán, mind penig 
Porumbákon levők, minden új esztendőben tartoznak 
adni két-két tallért, melynek is fele miénk, fele főkapitány

1 Ez a bejegyzés a megelőző felsorolás mellé lapszélre, keresztbe 
van felírva.

Szádeczky B. : I. Apafi M. fejedelem udvartartása. 2
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uramé. 3.) Minden fűplajás új esztendőben tartozik adni 
fl. 25. És az mennyi bírságokat szerezhetnek az hono
ráriummal együtt, annak is fele miénk, fele pedig főkapi
tány uramé 4.) Minden bástyás darabont, mikor béállít- 
tatik, tartozik adni fl. 25. Énnek is fele magunké, fele 
főkapitány uramé. 5.) A két oláh esperest új eszten
dőben szokott adni, egyik-egyik fl. 20. Az papokon szoktak 
felszedni ötven-ötven forintot; ennek is fele magunké, 
fele penig kapitány uramé. 6.) Boérbúl álló pap tartózik 
adni fl. 7‘50. Item paraszt emberbűi álló új pap, kinek 
az elei is pap volt, fl. 15. Az paraszt emberbűi álló új pap 
penig álljon a mi kegyelmességünkben,1 mivel az olyan 
az urbáriumban az parasztok közzé van felírva. Ennek is 
fele miénk, fele penig főkapitány uramé. 7.) Az fogarasi 
hajónál való vámosnál is, mikor béállittatik, tartozik adni 
tíz tallért; ennek is fele miénk, fele főkapitány uramé.
8.) Az sátoros czigányok vajdái tartoztanak esztendőnként 
adni száz forintot. Ez egészen miénk, nem is az udvarbíró 
szedte fel. 9.) A boérok czigányinak vajdája tartozik adni 
új esztendőben húsz tallért. Énnek is fele miénk, fele 
főkapitány uramé. 10.) Néhai Kemény Simon uramnak 
vadnak ott 18 szállás czigányi, kik esztendőnként szoktak 
adni hat-hat forintot, mely tészen fl. 108. Ennek is fele 
magunké, fele főkapitány uramé. 11.) Az két salétromfőzők 
ennek előtte, mikor az vár szükségére főztek salétromot, 
akkor adtanak honoráriumot tíz-tíz tallért; most penig az 
szászoknak fizetnek s ők is fizetnek salétrommal mi nekünk. 
Eddig ezeket mi számunkra mindenkor az udvarbíró szedte 
fel, ennek utánna is szedje fel igasságoson, az mi szá
munkra valót administrálja mi kezünkbeu, az főkapitány 
uramét penig hasonlóképpen ő kglmének.1 2

1 Itt eredetileg az önaga kegyelmességében volt írva s aztán 
javították az mi kegyelmességünkben-re, de az őnagá-t elfelejtették 
keresztül húzni.

2 Ez utóbbi 11 pontba foglalt jövedelmi leírás a Naplóéval 
valamivel szélesebb ívrét lap két oldalára van feljegyezve, mit való
színűleg egykorúan, de a naplókönyv bekötése után ragasztottak a 
kötetbe.



A n n o  1667. e s z t e n d ő b e l i  

P o r u m b á k i j ö v e d e le m n e k  le írá sa * 1
Anno praescripto, die 21. Februarii porumbáki udvar

bíró Nika István administrálta karácson adaját és bor ára 
proventust, kétszáz forintot, <*> ti. 200.

1667- 11. Junii porumbáki számtartó Búza László 
administrált proventus pénzt, fi. 230-

1667. die 9. Augusti hozott Búza László porumbáki 
proventus pénzt Ebesfalvára, ti. 200.1 2

1667- esztendőben termett Porumbákon: Majorság 
búza gél. 1864; dézma búza gél. 746 ; dézma ros gél. 1171; 
dézma zab gél. 509 ; köles kalangya gél. 51; majorság 
kender gél. 40; magos kender gél. 40.

1667. esztendőbeli őszi búzavetés az porumbáki jószág
ban, cub. 203. Őszi rosvetés cub. 12.

1667. 12. Novembris porumbáki számtartónk Búza 
László Fejérvártt administrált proventus pénzt, két száz 
forintot, co fi. 200.

1668. 25. Maji Búza László porumbáki számtartónk 
az szegénységre vetett korcsoma pénzt administrált, fl. 100.

1668. 1. Julii fogarasi udvarbíránk Boér István által 
porumbáki számtartónk Sorbán Deák administrált tár
házunkban üveg árát, r>= fl. 140.3 Item bor árát, fl. 60. 
In summa teszen kétszáz forintot, co ti. 200.

1668. 1. Septembris fogarasi udvarbíránk Boér István 
küldött kezünkhöz porumbáki proventus pénzt kétszáz 
forintot, CO f l . 200.

1668. 19 Octobris Porumbákrúl ide Fejérvárra küldtek 
bírságpénzt, fl. 60. Üveg és bor árát, fl. 40.

1669. 18. Mártii Boér István fogarasi udvarbíránk 
porumbáki proventust administrált, fl 250.

1669 12. Junii Porumbákrúl hoztak oda való pro
ventust, fl. 130.

1669. 18 Septembris Boér István küldött Radnóthra 
porumbáki proventust, fl. 100.

1669-ben lőtt majorságbúza gél. 1331.

1 E czíinnek, mint az utána következő leírásból is látható, 
voltaképeni helyes értelme e z : A porumbáki jövedelemnek az 1667.
esztendőtől számított leírása.

2 Ez a bejegyzés Bornemisza A. fejedelemasszony kézírása.
3 A naplófeljegyzések jelentékeny üveggyártásról tanúskodnak. 

Ez idő szerint a felsőporumbáki havas alatt lévő üvegcsűrbén, úgy 
látszik, házilag kezelt üzemet folytattak. De egy 1680-iki Urbárium 
szerint ezt már a lengyelek bírták árendában. (Porumbák Urbáriuma 
a fogarasi ménesuradalom levéltárában.)

— 19 —

2*



20

1669. 9. Decembris Sorbán Talaba administrált fl. 25. 
Rókabűröket, nro. 5.

Porumbáki számtartó Sorbán Talaba pro anno 1669. 
die 23- Decembris Fogarasban administrált disznó gosztina 
pénzt, ötszáz forintot, fl. 500.1

1670. 9. Februarii administrált Sorbán deák a porum
báki számtartó, fl. 100.

1670. 3. Április osztottak ki Fogarasföldire, Kománára, 
Sárkánra zabot, Porumbákon kivűl, ezernégyszáz köblöt, 
cub. sax. 1400.

1670. 8. Maji a fogarasi számtartó maga hozott Fejír- 
várra korcsoma pénzt, fl. 500. ítem plajások s boér levéltűi 
adott pénzt, fl. 75.

1670. die 11. Januarii Sorbán deák administrált száz
hatvan forintokat, <x> fl. 160. Melynek száz forinja volt karácsoni 
adó, harmincz forintja üveg ára, harmincz forintja a plajásság 
után való bírságpénz.

1670.14. Junii Sorbán deák porumbáki számtartó küldött 
korcsoma pénzt és adópénzt s szároz korcsoma pénzt, fl. 150.1 2

1670. 26- Julii porumbáki számtartó Sorbán deák üveg 
és bor árát hozott Radnótiira, fl. 50.

Summás faluk ezek:
1. Marcsina, ennek esztendei summája fl. 325. 2. Désany, 

ennek esztendei summája fl. 160. 3. Netot,3 ennek esz
tendei summája fl. 315. 4. Braza, ennek esztendei summája 
fl. 300. 5. Grid, ennek esztendei summája fl. 80. Ezek 
voltak eddig kglmes asszonyom taxás faluk s ez szerint 
contribualtak eddig. Ngod kegyelmessége ezután. Ezek mellé 
a télben hagyott még Boér István uram egy falut taxára, 
úgymint Persányt, egy esztendőre száz forintra.4

1 A gosztina (gostina, gostyna) pénz alatt az idegen disznók 
makkoltatásárt fizetett bért kell érteni, miből a fogarasi és porum
báki nagy bükk- és tölgyerdöségek révén jelentékeny összeg folyt be. 
Fentebb (Fogaras 1671. 30. Sept.) gostina disznó is fordul elő ; 
a miből nyilvánvaló, hogy a makkoltatás díját olykor disznókban 
fizették meg. —- A porumbákhoz tartozó jószágok közül Alsó- és 
Felsöporumbákon 600, Szarátán 1000, Szkorén 600, Felsöucsán 200 
disznó is meghízott bő makktermés idején. Korb erdősége az alsó- 
ucsaiakéval volt közös, hol egy disznó után 10 pénz gosztinát szoktak 
vetni a falusiakra. Idegenek 15 pénzt fizettek egy disznó makko
lásért. (Porumbák Urbáriuma, a fogarasi ménesuradalom levéltárában.)

2 A szároz korcsoma pénz a földesúri korcsmárlásjog váltsága 
volt. — Alsóporumbákról írja az idézett 1680. Urbárium, hogy ott 
bő bornak idején continuus korcsoma szokott lenni; de mikor szűkön 
terem, hat füldes bornak a lucrumát szárazon szokták rajtok megvenni.

3 T.i. Netod, oláhosan Netotu fogarasmegyei falu, Dézsán ugyanott.
4 Ez a summás faluk  jegyzéke egy külön papirszeletre van írva s 

egykorúan ragasztották be a Napló megfelelő lapjának üresen hagyott 
helyére.
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Anno 1670. 4. Septembris. Az fogarasi udvarbíró írása 
szerint lét az porumbáki határon ezerkilenczszáz kalongya 
őszi búza, co gél. 1900.

1670. die 20. Septembris lőtt az porumbáki határon 
Sorbán deák írása szerint majorság búza, gél. 1700 Majorság 
ros, gél. 150. Majorság tavaszi ros, gél. 50. Majorság nyári 
kender, gél. 55. Ezidei széna vagyon org. nro. 77. Ezidei 
sarjú vagyon org. nro. 5. Tavalyi széna vagyon org. nro. 30.

1670. 2. Octobris administrált a porumbáki számtartó 
Sorbán deák proventus pénzt ez szerint: Adó és száraz 
bor árát, fi. 130. Széna árát, fl 60. Plajásság után való 
birság, fl. 20. Üveg árát, fl. 20. Summa facit fl. 230.

1670. 25. Novembris hoztanak Porumbákról száz forint 
restantia pénzt, oo fl. 100.

1671. 23. Januarii porumbáki számtartónk administrált 
odavaló proventust, fl. 165.

Anno 1671. 15. Februarii porumbáki számtartónk ad
ministrált porumbáki proventus pénzt, száz forintot, <x> fl. 100. 
Kérczi jobbágyok summáját, harmincznyolcz forintot, fl. 38.

Anno 1671. 10 Április administrált az számtartó pro
ventus pénzt, fl. 70- Item bírságpénzt, fl 30

1671. 21. Április az porumbáki számtartó hozott be 
bor árát, hatvan forintot, fl. 60- Bírságpénzt húsz forintot, oo 

f l. 20.
1671. 19. Julii administrált az porumbáki számtartó 

bor árát, fl. 40. Item üveg árát, fl. 70. Bírságpénzt, fl 29.
Anno 1671. 9. Augusti. Porumbáki majorság búza lett 

az porumbáki, az szaratai s szkorai határon búza ezer- 
hétszázötven kalongya, <*> gél. 1750- Az porumbáki határon, 
gél. 700, az szaratai határon 600, az szkorain 450. 
Ros penig az szkorai határon hetvenhárom kalongya, Alsó- 
porumbáki határon ros, gél. 130. Alsó-porumbáki határon 
tavasz ros, gél. nro. 50. Summa az három határon lett ros 
kétszázötvenhárom kalongya, <x> gél. nro. 253. Tota summa 
facit, gél. 2003. Dézma búza jutott, gél. 261. Dézma ros, 
gél. 104.

Anno 1671. 30. Septembris. Porumbákról hoztanak 
bírságpénzt, fl. 20. Üveg árát, harmincz forintot, <x> fl. 30. 
Adó pénzt, fl. 25. Bor árát, negyvenöt forintot, co fl. 45. 
Summa fl. 120. Magunk quietaltuk.

25. Novembris. Porumbákról hoztanak üveg árát s 
száraz bor ára proventus pénzt másfélszáz forintot <x> fl: 150.

1672. 4-dik Februarii hozott az porumbáki számtartó 
kerziek (!) adaját, fl. 38. Boérok honorariumját, fl. 24. 
Pleasok honoráriumát, fl. 15. Bírságpénzt, fl. 23. Grostina 
pénzt, fl. 20- Summa fl. 120.
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1672. 19. Februarii porumbáki számtartó administrált 
pénzen béváltott rókabőrt hármat, 3-

1672. 20. Mártii. Porumbáki számtartó administrált az 
elmúlt karácson adaját, száz forintot, <x> fl. 100. Egy malomkő 
árát, tíz forintot, co fl. 10. Quietaltuk.

1672. 11. Április. Porumbáki számtartó administrált 
bírságpénzt, fl. 60. Item üveg árát, tizenkét forintot, fl. 12. 
Item jószágon felszedett rókabőrt második úttal administrált 
az porumbáki számtartó ötöt, 5. Quietaltam.

1672. 22. Junii mz elmúlt húsvéti szároz bor árát1 küldött 
az számtartó, fl. 100.

1672. 18. Augusti küldött Sorbán deák proventus 
pénzt, fl. 100.

Anno 1672. 2. mensis Septembris. Porumbákon lett 
az udvarbíró írása szerint: Majorság búza kétezer kalongya,00 
gél. 2000. Majorság ros százötven kalongya, gél. 150. 
Majorság tavasz ros ötven kalongya, gél. 50- In summa 
teszen gél. nro. 2200. Dézma búza jutott kilenczvenegy 
kalongya, co gél. 91. Dézma ros jutott száz kalongya, ^  gél. 100. 
In summa gél. no. 191. Ez idei széna vagyon száz öl, co org. 
no. 100. Ez idei kalongya széna négy, <x> no. 4.1 2

Anno 1672. 5. mensis Novembris administrált az porum
báki számtartó az elmúlt pünkösti adót, kétszázforintot,co fl.200.

1673. die 22. Április. Fogarasi udvarbíró Boér László 
administrált az elmúlt 1672. esztendőre való rézmíves czi- 
gányok vajdái taxajokból való restantia pénzt, fl. 30.

Fogarasi porkoláb keze alatt vagyon büdöskő 
vagyon (így!) ez szerint.3

1.) Tonnában vagyon egy mása, ötvenkilencz font, cent. 
nr. 1'59. 2 ) Tonnában vagyon egy mása, hatvankét font, 
cent. nr. 162. 3.) Tonnában vagyon egy mása, hatvanhárom 
font, cent. nr. P63. 4.) Tonnában vagyon egy mása, hatvan-

1 A száraz bor árát, vagy helyette ennek megfelelő bort u. i. 
a három ünnepen: karácsonykor, húsvétkor és pünköstkor szokták 
beszolgáltatni. És pedig a fentebb idézett Urbárium szerint minden 
negyvenes bornak lucrumát 12—12 forintjával számítva. Szkore pl. 
három füldes borért egy esztendőre 36 frt-ot fizetett.

- Ez a szept. 2-áról keltezett egész bejegyzés egy külön lapon 
is megvan Sorbán Deák aláírással ellátva s a Porumbáki jövede
lemnek leírása ez. fejezetnek egyik üres lapjához ragasztva. Nyilván
való, hogy a Naplóba is ezen ú. n. brevis extractus-ról írták fel. mely 
a Sorbán deák által beküldött eredeti kimutatás volt s a mit egy 
későbbi rendező kéz ragasztott a Naplóba.

3 E czim alatt következő feljegyzés egy félívnyi negyedrétbe 
hajtott papírlap két belső oldalára van írva s így a Diarium közbenesö 
üres lapjai egyikére egy későbbi rendező által felragasztva.
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két font, cent. nr. T62. 5.) Tonnában vagyon egy mása, 
ötven font, cent, nr. 150. 6.) Tonnában vagyon egy mása, 
hatvankét font, cent. nr. T62. 7.) Tonnában vagyon egy 
mása, ötvenhat font, cent. nr. T56. 8.) Tonnában vagyon 
egy mása, hatvannégy font, cent. nr. T64. 9.) Tonnában 
vagyon egy mása,ötvenkilencz font, cent. nr. T59. 10 ) Tonná
ban van egy mása, hatvankilencz font, cent. nr. T69.

Ezeket Ebesfalvára vitték úgymint tíz tonnával, [szél
jegyzet:] 18. Április comfmissio] szerént 1673.

Ez következendő tonnabeliek Fogarasban vadnak.
20. Április anno 1673.

11.) Tonnában vagyon egy mása, hatvankilencz font, 
cent. nr. T69. 12.) Tonnában van egy mása, hatvankilencz 
font, cent. nr. T62(!). 13 ) Tonnában vagyon egy mása, 
hatvanhat font, cent. nr. 166. 14.) Tonnában vagyon egy 
mása, ötvenhat font, cent. nr. 1'56. 15.) Tonnában vagyon 
egy mása, hetvenkét font, cent, nr. T72. 16.) Tonnában 
vagyon egy mása, ötvenhat font, cent. nr. 1'56. 17.) Tonná
ban vagyon egy mása, nyolczvankét font, cent. nr. 1*82. 
18) Tonnában vagyon egy mása, hatvannégy font, cent. 
nr. T64. 19.) Tonnában vagyon egy mása, ötvenkilencz 
font, cent. nr. 159. 20.) Tonnában vagyon egy mása, ötven
négy font, cent. nr. T54.

A n n o  1667.

F e j ír v á r i p r o v e n t u s .1

Administrál tárházunkban fejérvári számtartónk Bonyhai 
János deák borok árábúl, melyeket korcsománkra vittenek, 
százkét forintokat, 1667. die 20. Április, fl. 102.

1667. die 2. Maji. Fejirvári számtartónk Bonyhai János 
deák administrált kikorcsomároltatott pénzen vett és foglalt 
borok árát, háromszázötven forintot, Fejérvárt, <x> fl. 350.

1667. die 4. Maji. Fejirvári számtartónk Bonyhai 
János kikorcsomároltatott székelyhídi borok árábúl admi
nistrált kétszáznyolcz forintot, oo fl. 208.

1667. die 10. Maji. Fejirvári számtartónk Bonyhai 
János deák administrált foglalt borok árát, kétszáznegyven 
forintot, oo fl. 240.

1 E czím a megelőző levél élére is fel van jegyezve így : 
„A. 1667. Fejérvári jövedelemnek leírása.“ E puszta czímen kivűl 
azonban itt más feljegyzés nincs.
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1667. die 2. Junii. Fejérvári korcsomáról való proventus 
pénzt íejérvári számtartó Bonyhai János háromszázötven 
forintot administrált Albae, co fl. 350.

1667. die 17. Julii. Fejérvári udvarbíró Marton deák 
zalatnai udvarbíróságáról magá[ért]1 való bírságpénzt, ratioja 
végett administrált száz forintot, fl. 100.

Eodem die in anno 1667. Fejérvári jószágon esett 
bírságpénzt administrált hatvan forintot, fl. 60.

1667. esztendőben lőtt Fejírvártt majorság búza: 
Majorság ősz búza ezerszázhuszonöt kalangya, nr. 1125. 
Majorság tavasz búza hétszázötvenhat kalangya, nr. 756.

1667. Ősz dézma búza, gél. 3599 4. Tavasz dézma 
búza, gél. 330T4. Tota ac universa summa facit in gelinis 
581018.

1667. 24. Septembris. Fejírvári számtartónk Bonyhai 
János administrált korcsoma pénzt, kétszáz forintot, <x> fl. 200.

30. Septembris. Fejirvári számtartónk Bonyhai János 
deák administrált korcsoma pénzt, huszonhat forintot s 
tizenhat pénzt, <x> fl. 26T6.

így következik majorság dézma:1 2
1667. die 2-da Novembris lőtt Fejírvártt majorság bor 

veder szám nr. 2855. Melyek voltak hetvenkilencz hordók
ban s egy félben. Az praefectusnak adtak két hordóval, 
nr. 61. Ennek egyikit adták Topheus uramnak, nr. 40.

Dézmák következnek ez szerént:3
1667. esztendőbeli dézma borok Igenben lőtt veder 

szám nyolczszáz negyedfél veder, 803'5. Ezek vannak 
huszonegy hordóban. In summa nyolczszázhárom veder s 
öt kupa. Sárdon lőtt dézma bor nr. 5521, melyek vannak 
tizenöt hordókban, nro. 15. Felső-Gáldon nr. 265. Bene- 
dikben4 jutott dézma bor nr 490. Az két falubeli dézma 
in summa nr. 755, mely van tizenkilencz hordóban s egy 
félben.

1668. die 24. Április administrált fejírvári számtar
tónk Bonyhai János korcsoma bor árát, fl. 160. Item 
parancsolatunkból az éléshajtónak adott, fl. 40.

1658. 7. Maji. Bonyhai János fejírvári számtartónk 
administrált borok árát, fl. 300.

1668. 16. Maji. Fejírvári számtartónk Bonyhai János 
fejírvári és vinczi korcsomáros kikorcsomároltatott majorság 
borok árát, fl. 215'4.

1 E szó rövidítéssel van írva, mint a zárójelbe tett kiegészítés 
mutatja.

2 Ez a czímjelzés a fejedelemasszony kézírása.
* Ez a czímbejegyzés is a fejedelemasszony kezétől származik.
4 í g y ; Benedek helyett.
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1668. 26. Maji. Fejérvári számtartó Bonyhai János 
administrált korcsoma bor árát, fl. nro. 223.

1668. 3. Junii. Fejérvári számtartó Bonyhai János 
administrált korcsoma bor árát, fi. nro. 18829.

1668-ban fejírvári majorság és dézma gabonáknak 
száma:

Majorság búza kétezernegyven kalangya, gél. 2040. 
Dézmában búza jutott az körűlvaló helyekből kétezer- 
ötszázharminczhárom kalangya s egy kéve. In summa az 
búza teszen gél. 4573'1. Ezek vannak rakva húsz-húsz 
kévés kalangyákban. Mindezeket rakták hét asztagokban, 
acerv. nro. 7.

1668. 27. Septembris. Féjirvári számtartónk János 
deák administrált bor árát, fl. 100

Item 28. Septembris bor árát, fl. 80.
1668-ban die 12. Novembris1 maradt Fejírvárt igeni, 

pénzen vett bor, vas. 19. Benedeki vas. 5. Az egyiket töl
telékre megfúrták az igenninek.1 Oklosi pénzen vett bor, 
vasibus 7. Maczói (t. i. macsói) pénzen vett bor, vasibus 7. 
In summa hordó szám 38, veder szám. 1 2 3

1669. die 6. Julii. Fejérvári számtartónk administrált 
lucrum pénzt, fl. 250.

1669. die 15. Junii fejérvári számtartónk administrált 
innen az várból kiadott boroknak áraiban, fl. 118‘20.

Anno 1669. die 4. mensis Februarii. Bonyhai János 
deák fejérvári számtartónk az gyűlésnek alkalmatosságávala 
borok vételére négyszáz forintot adóit Maxai Ferencz 
kezében panori, remetei pénzt.

Anno 1669. die 4. mensis Februarii Bonyhai János 
deák fejérvári számtartónk adott kezünkhöz mostani gyölési 
alkalmatossággal fejérvári kocsma pénzt, kétszáz forintot.

Anno 1669. 8. [Februarii]. Bonyhai János deák fejér
vári számtartónk ugyan fejérvári korcsománk bor4 árát 
administrált háromszáztizennyolcz forintokat, cc fl. 318.

1669. 13. Februarii. Bonyhai János féjirvári számtar
tónk gyűlés alkalmatosságával kikorcsomároltatott bor árat 
administrált, fl. 200.

1 A Dye 12. novembris (!) Bornemisza A. fejedelemasszony közbe
szúrt bejegyzése. Úgyszintén alább az igenninek, in summa hordó
szám és vederszám bejegyzések is.

2 A veder száma nincs bejegyezve.
3 A Fejérvárra összehívott országgyűlésről van szó, mely elő

készületeivel együtt 1669. jan. 2 5 —márcz. 4. folyt le. V. ö. Érd. 
Orszgy. Emi. XIV., 353. 1.

4 Tolihibából bora árát helyett. E bejegyzés elején zárójelbe 
tett Februarii is tolihibából maradt ki az eredeti szövegből.
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1669. 19. Februarii. Bonyhai János fejírvári számtar- 
tónk az gyűlés alatt kiárúit bor árat administrált, fi. 350.

Anno 1669. 22. Februarii. Bonyhai János fejírvári 
számtartónk az gyűlés alatt kiárúit bor árat administrált, 
fl. 203-57.

1669. 1. Mártii. Yitézlő Bonyhai János fejírvári szám
tartónk korcsoma pénzt, fl. 21118.

1669- 10. Maji. Bonyhai János fejírvári számtartónk 
az mely 165 forintot borok vételire nála hagytunk volt, 
beadta, lucrumát 100 forintot, mely teszen fl. 265‘8.

1669. 17. Junii Fejírvári számtartónk administrált 
korcsoma bor árat, fl. 113, melynek harmincz forintját 
kifizettettük vele. Kereskedisre hagytam nála azon pénzbűi 
fl. 83.

1669. 28. Julii. Bonyhai János fejírvári számtartónk 
az mely kereskedésre való pénzt nála hagytunk volt, 
administrálta Radnothon, fl. 83. Item bőrök árát administrált, 
fl. 65-5. In summa az mit administrált leszen fl. 148 50.

1669. 3. Augusti költ levél szerint lőtt Fejírvártt 
majorság búza kétezerötszázharmincz kalangya, gél. 2530.

1669. die 29. Septembris. Bőrök árát administrált 
fejírvári számtartó Bonyhai János, fl. 101. Item poroncso- 
latunkból vett 64 veder 5 ejtel, fl. 51 70.

1669. die 29. Octobris administrált tárházunkban bőrök 
ára restantia pénzt, fl. 30.

1669. 7. Octobris. Az fejírvári majorság szőlőnek 
beszűríse:

Az aljában lőtt 22 hordó bor; veder száma ur. 761. 
Közepiben termett 6 hordó bor; veder száma ur. 229. 
Teteiben termett 6 hordó bor; veder száma ur. 240. 
Az aljában termett kövér szőlő bora 12 hordóval; veder 
száma ur. 422. Közepiben termett kövér szőlő bora 3 hor
dóval; veder száma ur. 87. Teteiben termett kövér szőlő 
bora 2 hordóval; veder száma ur. 42. Az aljában termett 
sajtolt bor 5 hordóval: veder száma ur. 169. Közepiben 
termett sajtolt bor 2 hordóval; veder száma ur. 74. 
Teteiben termett sajtolt bor 2 hordóval; veder száma ur. 69. 
Aljában termett fekete szőlő bora 3 hordóval; veder száma 
ur. 103. Közepiben termett fekete szőlő bora 2 hordóval; 
veder száma teszen ur. 74. Az teteiben termett fekete 
szőlő bora 2 hordóval; veder száma ur. 58. Ennek egész 
summája 67 hordó. Van veder szám benne ur. 2321.

1670- die 16- Mártii az gyűlésnek alkalmatosságával1

1 A febr. 11-ikére összehívott fejérvári országgyűlés értendő, 
ínely márcz. 11-ikén végződött. V. ö. Érd. Orszgy. Emi. XV., 90. 1.



kikorcsomárolt 23 hordó boroknak az árában administrált 
feiérvári számtartó Bonyhai János deák, fi. 817’88.

Anno 1670. diebus 18. et 22. Április administrált 
fejérvári számtartónk Bonyhai János deák borok árában 
ötszáznegyvennégy forintot negyven pénzt, oo fi. 544 40. Item 
vött parancsolatunkból egy hordó bort húsz forinton, fi. 20, 
ugyanazon pénzbűi.

Annak felette ökörbőrök árát, úgymint nyolczvannégy 
ökörbőrök árát, kétszáznyolczvan forintot, ti. 280.

1670. 23. Maji. Bonyhai János fejérvári számtartó 
administrált 11 öreg bőrök árát, ű. 30. Item restantia 
borok árát, fi. 28. Item száz juh bőrök árát, fi. 20.

1670. 4. Junii. Bonyhai János administrált korcsoma 
lucrumos pénzt, kétszáz forintot, ti. 200.

1670- die 29. Septembris Bonyhai János administrált 
korcsoma bor árát, fi. nro. 85. Item az éléshajtónak adott 
fi. nr. 9.

Fejirvári extractus szerint, mely 3. Septembris 1670-ben 
költ, fejirvári határon s köriilvalókon majorság búza lőtt 
ezerhétszázharminczkilencz kalangya, gél. nro. 1739. Az 
dézma búza, in summa mely jutott kétezernégyszázhuszonhét 
kalangya, gél. nro 2427'24. Az majorság búza az dézmával 
együtt teszen in summa gél. 4166 24.

Anno 1670. 24. Decembris Albae. Fejérvári számtartó 
Bonyhai János árúitatván ki az gyűlés alatt1 harmincz hordó 
borokat, administrált kezünkben kész pénzt, fi. 1157. 
Item : ezen pénzbűi vött méhser, pro fi. 28, ezen méhser 
árát is administrált, fi. 7. Az korcsomárosnak adott paran
csolatunkból, Ü. 2. Fazékra és gyertyára tudott fel ű. 2. 
In summa administratioja tészen ü. 1196.

1670. 27. Decembris adtam a fejirvári papnak fizetí- 
siben, fi. 30

1670. Az fejirvári oláh püspök adott a nestekért és 
hiúz bürökért fi. 100.

1671. 9. mensis Junii. Fejérvári számtartó Bonyhai 
János administrált tárházunkban Fejérváratt kikorcsomárol- 
tatott bor árát háromszázhetvenkilencz forintot, co fi. 379 
ötvenkét pénzt, co den. 52. Mely kiárúit boroknak négy hor
dója Szászvárosrúl hozott bor volt, pénzen vett. Magunk 
quietaltuk. Item azután administrált korcsoma bor árát, 
negyvenkét forintot nyolczvankét pénzt, fl. 42‘82.

1671. 12. Octobris in Fejérvár. Administrált a fejérvári 
számtartó Bonyhai János diák tizenkét marha borinek árát, 
harminczegy forintot ötven pénzt, fl. 31'50.

— ‘27 —

1 Űjabb országgyűlés Fejérváron decz. 1—19. U. o. XV., 166. 1.
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Anno 1671. 13. Augusti. Az udvarbíró írása szerint 
az ott való határokon lett majorság búza kétezerkétszáz- 
hetvenöt kalangya, oo gél. 2275. Tavaszi árpa lett százhetvenöt 
kalongya, <x> gél. 175. Őszi árpa lett száztizenhat kalongya, 
os gél. 116. Dézma búza jutott hatszázkilenczven kalongya, 
co gél. 690. Az majorbéli határon hetvenöt kalongya, oo gél. 75.

1671. 28. Augusti. Azután küldvén levelet az fejérvári 
advarbíró, írása szerint mindenütt az fejérvári határon lett 
dézma búza, gél. 3185. Mind együtt, majorság búzával van, 
no. gél. 5460.

1671. 22. Decembris hozott fel Bonyhai János fejír- 
vári számtartónk korcsomárolt bor árát, fi. 900. Item az 
úttal (?) az foglalt borokért az sárdiaknak, fi. 85'50.

Anno 1672. 13. Junii administrált az fejérvári szám
tartó Bonyhai János tíz hordó bornak az árában három
száz forintot, fl. 300. Quietaltuk.

Anno 1672. esztendőben az fejérvári udvarbíró írása 
szerint lőtt egy summában majorság búza az ott való határon 
gél. no. kétezerháromszáznegyvenhárom kalongya, 2343. Ősz 
árpa gél. no. kalongya. Tavasz árpa ennyi: gél. no.1 kalongya.

Anno 1672. die 20. Decembris administrált az fejér
vári számtartó panori és remetei taxa proventus pénzt 
ötven forintot, fl. 50.

Anno 1672. 10. Octobris Fejírvárt az gyűlés alatt 1 2 
ez szerint korcsomárolták az bort: 1 vas. Kelneki, czédu- 
lája szerint 40 veder, mérés szerint 34 veder. Sepreje 
4 veder. Az ára seprőivel teszen fl. 42‘40, tizenöt pénzen 
árulván ki. 2 vas. Fejírvári m.3 czédula szerint 24 veder, 
mérés szerint színbor 21 veder. Sepreje 3 veder. 15 pén
zével az ára teszen- fl. 26 40. 3. vas. Praefectus uramtúl 
vett bor 49 veder, az sepreje 5 veder. 18 pénzen ejtelét 
adván, az ár teszen fl. 65'36. 4. vas. Praefectus uramtúl 
vett bor 30 veder, seprő 2 veder. Ejtelit 18 pénzével 
teszen az ára fl. 41T2. Ez két praefectus uramtúl vett bor 
ára teszen fl. 68. Nyeresége fl. 38'48. In summa az ára 
fl. 106-48.4

1672. 31. Decembris az mely egy havaselföldi bort 
kivitettek, költ el benne huszonnyolcz forint ára, melyet 
beadtak, fl. 28.

1 A kalangya száma itt s a megelőző kitételnél az eredeti 
szövegből is hiányzik.

s Tartott okt. 10—20-ig. Ld. Érd. Orszgy. Emi. XV., 305. 1.
3 Tudniillik majorság bor.
4 Ez után egy 5. ras-sal megkezdett bejegyzésnek 4 sornyi 

üres hely van hagyva.
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1 Anno 1686- 6. Maji. Administrált ott kikészített 
szattyán bőröket hatvan, no. 60.

Anno 1687. 27. Februarii. Fejérvári udvarbiránk Bonyhai 
János administrált ez jelen való esztendőbeli fogarasi cen- 
surális széken 1676. esztendőbeli ratiojábúl emergalt com- 
missiojának summájában kétszáz forintot, fl. 200. Melyről 
quietalíuk úgy, hogy exactor uraméktúl annak rendi szerint 
absolutionalist annak idejében extrahaljon.

17. Maji hoztanak lúdfiat, no. 4.
Anno 1687. 1. Augusti. Administrált fejérvári udvar- 

bíránk Bfonyhai] Jjanos] szattyán bőröket, no. 100. Béllésnek 
való bőröket, no. 50.

Anno 1689. die 22. Januarii. Administrált fejérvári 
udvarbiránk Bfonyhai] János holmi talált pénzt, melynek 
terdalitását fordítottuk az fejérvári conventionatusok, papok 
és mesterek fizetések suppleálására, fl. 106.

1689. 3. Octobris. A fejérvári számtartó Vizkeleti János 
administrált proventus pénzét, fl. 150.

NB. Mindjárt adatta urunk őnga a fejérvári deákoknak
24. Septembris terminált cantorokra, ugyan Fejérváratt 
őnga létekor.

1689. 28. Decembris. Fejérvári számtartó Vizkeleti 
János administrált fejérvári korcsoma proventus pénzt, 
fl. 323.

NB. Mindjárt adatott urunk őnga a fejérvári deákoknak
24. Mártii terminalandó egy cantorokra, fl. 150. Item Balog 
Györgynek élésszedésre fl. 50.

1690. 5. Április. Fejérvári udvarbíró n. vitézlő Enedi 
Péter administrált igeni puskások béadta rókabőröket, 
no. 10.1 2

1 A következő feljegyzéseket Fejérwár külön czím előzi meg. 
A bejegyzések dátumai pedig elárúlják, hogy ezek tartalmok szerint 
nem tartoznak ehhez a könyvhöz s hogy csakugyan utólag csatolták 
hozzá, bizonyítja az is, hogy e feljegyzést tartalmazó külön ivrét- 
lapot láthatólag utólagosan ragasztották a kötetbe.

2 A naplókötetek negyedik könyvében Fejérvár jövedelmi leírása 
elő sem fordul. Oka az lehetett, hogy az udvar székhelyéből az 1686. 
évtől mindinkább fenyegető hadi mozdulatoktól kizavarva a nagyobb 
biztonságot ígérő kerített városokba és várakban húzódott vissza, 
honnan a fejérvári jószág jövedelmi értékeit sem felhasználni, sem 
naplószerüleg feljegyezni nem lehetett. De valószínű, hogy a sok zak
latásnak kitett jószág ez idő szerint való jövedelme is igen meg
csappant.
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A n n o  1667.
Z a la k n a i1 j ö v e d e le m .

NB. Anno 1666. esztendőbeli restantia pénz maradott 
volt kinn nála, fi. 419 den. 05.

Anno 1667. die 10. Februarii. A mely fi. 197’62 láposi 
és dési harminczad proventusából administráltak azon a 
napon, azt éppen Belinyesi1 2 Nagy Mihálynak küldettem 
arany váltásra.

Die 21. Febrnarii. Fagarasban percipialtam Asszonyunk
tól ő nagyságától por arany váltásra hunyadvármegyei adó- 
féle pénzt, melyért tallért adtak Őngok kilenczszázhuszonliét 
forintot és nyolcz pénzt, oo fi. 927'8.

Belényesi] Mihály.3
Ez két rendbeli summa pénz tészen fi. 1124'70.
Brassai Beszterczey Istvánnak adattam másfél mása kén

esőt száztíz forintjával, tészen fl. 165. Hunyadi görög Kis János
nak adattam három másával, másáját cum fl. 110, tészen fl. 330. 
Brassai Pássá Jenenek 4 mását, cum fi. 120, tészen fl. 480. 
Az Baló uram örményének három mását, cum fl. 120, tészen 
fl. 360. Ennek eddég való summája fl. 1335. Ezen sum
mából küldettünk háromszáz forintot, cc fl. 300. Belényesi] 
N[agy] Mihálynak.

Anno 1667. die 28. Mártii. Administrált tárházunkban 
Bojtos Mihály aranyverőnk vert aranyat háromezerszáz- 
nyolczvankilenczet, melyet ugyanazon esztendőben az Zollámi 
(t. i. Zólyomi) dolga végett4 az portára adtuk.5 Finum ezüstöt 
százkilencz girát s harminczhat neheziket és egy kis 
darab aranyat, melyben van tizenegy nehezik. Fogarasi 
várunkban.

1 T. i. zalatnai.
2 Belényesi neve a következő leírásokban több esetben Beliniesy- 

nek fordul elő. Ezt mindannyiszor Belinyesi-nek írtuk át.
3 Ez a bejegyzés, miként az a névaláírásból is következtethető, 

Belényesi M. kézírása. De ugyanaz a kéz írása az ezt megelőző s ezt 
követő bejegyzés is.

4 Tudniillik Zólyomi Miklós dolgában, ki fogságából kiszaba
dulván 1667 elején Törökországba futott, hogy ott a porta pártfogását 
megnyerje. E tettével a trónját féltő fejedelemnek sok gondot okozott. 
A Gergely Samu által kiadott Teleki M ihály levelezése-iböl nyilván 
kitetszik, hogy a trónját féltő fejedelem, vagy inkább a fejedelmi 
udvar mindent elkövetett, hogy a gyűlölt Zólyomit láb alól eltegye. 
Azon mesterkedtek, hogy őt megmérgezzék. Az itt feljegyzett arany
költség ennek végrehajtásához kellett.

5 Az itt dőlt betűvel szedett megjegyzés Bornemisza A. lap
szélre írt betoldása.
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Anno 1667., hogy Fagarasból Ebesfalvára elindúltunk, 
azelőtt való nap, úgymint die 27. Mártii adtunk és küldtünk 
Belényesi Nagy Mihályinak] arany váltani, fi. 500, <*> ötszáz.

1667. die 1. Április. Az oláh püspök instantiájára 
adatott asszonyunk őnga Rácz Antoninak 3 mása kénesőt, cum 
fl. 120 másáját, kinek két másájának itt Ebesfalván adta 
meg az árát. Az egy mása árával adósa maradott, azt 
fogadván zalatnai udvarbirónak adja meg, mikor felméreti 
a kénesőt. Tészen fl. 360.

Ebesfalváról die 7. Április küldöttünk arany váltani 
Belinyesi Nagy Mihálynak György deák által ötszáz forintot, 
fl. 500. Morgonday György ugyan morgondai embernek 
adott a mi kegyelmes asszonyunk őnga két mása kénesőt, 
másáját cum fl. 120, tészen fl. 240.

1667. die 19. Április zilaknai udvarbíránk Csiigedi 
György administrált tárházunkba proventus pénzt másfél 
száz forintot, co fl. 150. Itein két hiúzbőrt húsz forint
ban co fl. 20. •

1667. die 20. Április.1 Belinyesi Nagy Mihálynak 
aranyváltónk administrált kénesőben befoglalt aranyport 
nyolczszázhét nehezéket kilencz öreg golyóbisban, mely 
tiszta porul volt kilenczszáz nehezik, melyért adott kész
pénzét kétezerháromszáz forintot, restál még nála pénz 
kétszázkilenczvenhárom forint s hetvenöt pénz.

1667. die 21. Április. Adtam Belinyesi Nagy Mihálynak 
aranyváltásra az fenn megírt kétezerötszáz forint után más 
pénzt Fejérvárt, fl. 620.2

1667. die 20. Április. Administrált tárházunkban arany
váltónk Belinyesi Nagy Mihály körösbányai harminczad 
pénzt, nyolczvan forintot, fl. 80. Item holmi contrabont 
pénzét, fl. 15'50. Item két ökört is.

1667. die 21. Április. Belinyesi Nagy Mihálynak adott 
asszonyunk őnga hatszáz és húsz forintot aranyváltásra az 
kéneső árából, fl. 620, mely summának 270 forintja volt 
katonai jövedelem. Balásfalvi jövedelem, fl. 100. Fejérvári 
korcsomáról való jövedelem volt fl. 100. Kéneső ára fl. 150.

1667. die 21. Április adott asszonyunk őnga Torna nevű 
görögnek kénesőt 5 mását, pro fl. 120 másáját, melynek 
árában adott meg die annotato ötszáztizenhat forintot és 
hatvan pénzt, <x> fl. 516‘60. Eodem die Rácz Markonak is 
adott őnga asszonyunk két mása kénesőt azon áron, melyet 
egyszersmind éppen megadott, de kénesőt nem adhatván néki, 
várakozni kell, míg kéneső készül. Ennek ára teszen fl. 240.

1 Széljegyzet: Arany administratioja.
3 Széljegyzet : Az következő levelen ezen 620 forint vagyon írva.
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Die 30. Április. Zalaknai jószág kontrágtusa (!) szerint 
való 26 veder és 4 ejtel vaj árát adta kezönkhez ott való 
udvarbíránk Cögedi György. (Bornemisza Anna írása.)

1667. die 5. Maji.1 Zalaknai udvarbíránk Csügedi Nagy 
György administrált az odavaló három taxás falu adta 
kénesőben befoglalt golyóbisban aranyat másfélszáz neheziket, 
mely teszen aur. 150.

Morgondai Györgynek adattam öt mása kénesőt, 
másáját ennek fl. 120. Teszen az ára hatszáz forintot, Die
7. Maji 1667, mely pénzt a praefectus hozatott fel, co 

fl. 600.
Hunnyadi Orbán Miklósnak adattam hét mása kénesőt, 

másáját cum. fl. 120, tészen az ára fl. 840, melyben fl. 40 
restül, a többit megadta, co fl. 800 die 10. Maji. 1667. 
Az mely 40 forint restantiája hátra volt, meghozta s 
kezemhez vettem. (Bornemisza Anna írása.)2

Belinyesi Nagy Mihály abrughbanyai {így!) arany
váltó pénzen váltott kénesőben foglalt aranyot administrált 
kétszáz-hetvenegy nehezéket, co piset. 271. Ezt admi- 
nistrálta die 11. Maji 1667 8

Eodem die adattam Belinyesi Mihálynak aranyváltásra 
hatszáznegyvennégy forintot, fl. 644. Albae Juliae.

NB. Item ez esztendőben januáriusban Fogarasban die 
circiter 6. vagy 7. ejusdem adott Csügedi György zalatnai 
udvarbíró az Belinyesi Mihály felesége kezében aranyvál
tásra, a mint maga itt Belinyesi Mihály uram referálta, 
százharminczkét forintot, fl. 132.

Arany váltó Belinyesi Nagy Mihálynak küldöttem György 
deáknak keze által Fogaras földén felszedett ország adaja 
féle pénzt, ezer magyar forintokat, fl. nro. 1000, melyekért 
tartozunk ötszáz tallért adni, mivel adósok vagyunk vele. 
Die 26. Maji 1667. Albae Juliae.

1667. die 16. Junii. Adtam aranyváltó Belinyesi Nagy 
Mihálynak aranv váltani, kétszáz forintot, od fl. 200.

Abrudbányárúl Marci Pál nevű ember arany árenda 
aranyat kénesőben csináltattat administrált hatvanöt és fél 
nehezék aranyat, 1667. die 22. Junii, co f l .  657*.

Belinyesi Nagy Mihály uram die 22. Junii 1667. hozott 
kénesőben foglalt aranyat Fejérvárra hatszáznyolczvanegy 
nehezék aranyat, co piset. nro. 681, mely volt porúl hétszáz
hetven nehezik.1 2 3 4 Item termés aranyot hat nehezéket.

1 Széljegyzet: Zalaknai administratio.
2 Széljegyzet: N B . Vide infra in folio secundo Jene Pássá.
3 Lapszéljegyzet: A rany administratio ja .
4 Lapszéljegyzet: Arany administratioja.
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Eddég immár, úgymint 23-dik júniusig e jelenvaló
1667. esztendőben mind összeszámlálván adtam ki Belinyesi 
Nagy Mihály aranyváltónak készpénzt ötezerszázharmincz- 
kilencz és hetvenöt pénzt, oo fl. 5139'75.

Ezen summa pénzen jött be ezen 1667. esztendőben 
kénesőben foglalt arany 1765 nekezék arany, co ezerhétszáz- 
hatvanöt nehezék, az 23-dik júniusig. NB. De még ezen admi- 
nistrált aranyon kivűl maradott kinn a bányászoknál fl. 182'30.

1667. die 24. Junii adtam Albae Belinyesi Nagy 
Mihálynak háromszáz és tizenegy forintot aranyváltásra 
fagarasi elegyes proventus pénzt, co fl. 311. Eodem die 
Lipczey uram kezénél levő pénzt ugyan aranyváltásra 
adattam Nagy Mihály kezében nyolczszáz forintot, co fl. 800. 
Ez pedig a fagarasi császár adaja féle pénz, melyet talléról 
kell megadnunk. Belinyesi N. Mihálynak arany váltásra kül
döttem Belinyesi Istvántól katonai jövedelem pénzt, négyszáz 
forintot, co fl. 400.

Item ugyan tőle és oda azon ususra Horvát András 
küldte három proventus pénzt, fl. 100 die 7. Julii Radnótról.

NB. Ezen ötszáz forintban volt 59 forintra való 
susták, ki den. 30, ki 36, melyet Beljényesi] Mihály vissza
küldte s azután potorául1 mást küldtem érette. Belinyesi 
Istvánnak küldöttünk kéneső váltására fl. 200, melynek 
százát hozták volt Görgényből Dési Mihály, a másik százát 
pedig Alvinczi István uram hozta pénz volt a dési sókamo- 
ráról, co f l . 200.

Item die 27. Julii ugyan Belényesi] Istvánnak Logofet 
Demeter administrálta pénzt adtam kénesőváltásra, fl. 200. 
Belinyesi Nagy Mihálynak aranyváltásra küldöttem hétszáz 
forintot fagarasi proventust, fl. 700, eodem die supranotato.

Belinyesi Nagy Mihály die 28. Julii hozott hat golyó
bisban kénesőben fogott aranyat ötszáznegyven nehezéket, 
a mint maga megmérte; melyet mi meg nem mérettünk, 
hanem egy czédulát tettünk ezen administratioról a golyó
bisok közzé. Item ugyanakkor administrált termés aranyat, 
hat nehezék aranyat, eodem die.

1667. 18. Augusti. Bojtos Joseftűl aranyváltó Belinyesi 
Nagy Mihálynak arany váltani küldtünk ötszáz forintot, fl. 500.

1667. die 22. Augusti. Aranyas czigányink vajdája 
György vajda az elmúlt esztendőbeli adajokban administrált 
tárházunkban harminczhárom neheziket, co 33.

1667. 4. Septembris adtam Kriste Pompa, Muntya 
Stephan és Draga Mirmanye vajdáknak arany porokérjt] 
ötven forintot, co 50.

1 T. i. polturául, poltura pénzben.
Szádeczky B : I. Apafi M. fejedelem udvartartása. 3
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Azelőtt hozott tizenöt nehezik rezes porért is meg
hozták az tizenöt nehezik arany port.

1667. die 14. Septembris. Felsőbányái Kalauz Jánosnak 
adott Radnóton Asszonyunk őnga egy mása kénesőt pro 
fi. 125, melyet őnga fel nem vett, hanem úgy bocsátotta 
el, azon pénzt vegyem fel Belényesi Istvánnak és azon 
kénesőt váltson be őngok számára.

Item die 15. Septembris küldöttem arany váltani N. 
Mihálynak kétszáz forintot, mikor a kolosvári harminczados 
pénzt hozott volt, de nem abból a pénzből, fi. 200.

1667. 25. Septembris. Fejérvárt administrált Belinyesi 
István zalaknai udvarbíránk az zalaknaiak taxájokból kétszáz 
forintot, fi. 200, melyet adott az arany váltónak ugyanakkor.

Sidó Sámuelnek adattam két mása kénesőt, másáját 
pro fi. 125, melyet in paratis megadott, mely tészen fi. 250. 
Die 25. Septembris Fejérváratt.

1667. die 28. Septembris. Belinyesi N. Mihály hozott 
kénesőben foglalt aranyat hatszáztizenhét nehezék aranyat,  ̂
nr. 617, mely porúl volt 685, co hatszáznyolczvanöt. 
Eodem die adattam ugyan Belényesi] Mihály uramnak négy
száz forintot, co fi. 400, arany váltásra.

1667.11. Octobris. Aranyas czigányink fűvajdája György 
vajda alatta levő companiájának restantia poraranyát ad- 
ministrálta ez esztendőre valót, huszonhat nehezéket; tizen
három nehezékje salakjára tudódott, melyért adtunk fi. 108.

Belinyesi Nagy Mihálynak aranyváltásra adtam die
13. Octobris hatszázkilenczvennyolcz forintokat, fi. 698, mely
nek kétszázhatvannégy forintja talléron váltott pénz, az négy- 
százharmincznégy forintja pedig Fogarasból hozott pénz volt.

Jene Pássá nevű brassai kereskedő görögnek adtam 
15 pár — tizenöt bokor nusztokért öt mása kénesőt tok
mában chere formában (így!), mely öt mása kénesőnek az 
ára tött volna, másáját pro fi. 120 computalván, fi. 600.

1667. die 27. Octobris. Vitézlő Belinyesi István zalaknai 
udvarbíránk abrugyfalvi, kerpenyesti és bucsumi suminás 
jószágunkból pro praesenti anno kénesőben fogott másfél
száz nehezik aranyat hozott, <*> aur. 150.

Belinyesi N. Mihály kénesőben foglalt aranyat admi
nistrált háromszázhatvan nehezék aranyat, mely por aranyúl 
volt négyszáz nehezék. Die 2. Novembris 1667. Ugyanakkor 
adattam aranyváltásra ötszázharminczhét forintot, 00 fi. 537. 
Azután viszont Lipczey György által adattunk Fejérvárról 
ötszáz forintot ugyan arany váltásra, fi. 500.

1667. die 7. Decembris. Fagarasból Bojtos Joseph 
uramtól küldöttünk aranyváltó Belényesi] Nagy Mihálynak 
nyolczszáz forintot arany váltásra, fi. 800.
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Abrudbányaiak Belényesi] N. Mihály uram által die
23. Decembris administráltak kénesőben befoglalt aranyat, 
nehezéket, nro. 34.

Az tavaly apadás restantiát is administráltak ugyan 
őkglme által harmadfél nehezéket, co 2V2.

Belinyesi N. Mihály kénesőben foglalt aranyat eodem 
die administrált ötszáznyolcz és fél nehezék aranyat, nr. 
5081/2, mely porul volt ötszázötven nehezék.

Anno 1667. die 23. mensis Decembris Fagarasban. 
Mind összeszámlálván ezen 1667. esztendőbeli kénesőben 
foglalt aranyat, melyet diversis vicibus administrált Beli
nyesi N. Mihály aranyváltónk in summa nehezék szám 
szerént háromezernyolczszáz nehezék aranyat, nro. pis. 3800. 
Ezeken kivűl zalaknai jószág taxa aranyat háromszáz 
nehezék aranyat, co pis. 300. Abrudbániai adó aranyat, 
nehezéket, pis. 100. Tavaly abrudbániai restantiát, nehezéket, 
pis. 2V2. Aranyas czigányok administrálta arany volt pis. 96. 
A N[agy] Mihály uram ahhoz való az termés aranyok pis. 12, 
kiket a felsőkhez nem computaltunk. Ezeket mind össze
számlálván, a summája tészen négyezerkétszáz és kilenczven- 
nyolcz és még fél nehezék aranyat, melyeket ez szerént 
adtunk Bojtos Mihálynak felverni, co nro. pis. 42981/2.

Itt már kezdődik 1668. esztendő.1
Sidó Sámuelnek másodszor is adattam még Fejérvárátt 

4 mása kénesőt, másáját pro fi. 125, mely tészen fi. 500. Ezen 
pénznek egy részét adattuk Christian Martinnak, de kétszáz 
forintjával adósa maradván, Beszterczén adta meg Sidó Sámuel.

Beszterczei Istvánnak adván ezelőtt kénesőt, maradott volt 
adósa ötvenöt forinttal, melyet Beszterczén die 31 Januarii 
megfizetett, co fi. 55. Contrabont kéneső volt, melyet neki 
adtunk volt.

Iván Gerleczi nevű rab görögnek adtunk Beszterczén 
két mása kénesőt, másáját pro fi. 125, die 31. Januarii; 
az ára tészen fi. 250.

Kiproviczay Mihálynak, rácznak adtam die 17. Februarii 
Fagarasban egy mása kénesőt pro fi. 125.

Páter Jánostól vettem egy gyöngy lánczot ezerhatszáz 
forinton, melyírt igírtem kénesőt néki, másáját 125 forinton; 
esik érette 13 mása kéneső, úgy mindázonáltal hogy Páter 
János tartozik még adni ad supplementum fi. 25. Ezt vettem 
a beszterczei gyűléskor Beszterczén. Megfizették neki.

1668. die 20. Mártii. Belinyesi Nagy Mihály arany
váltónak aranyváltásra küldtünk fagarasi proventust fi. 417'20, 
mely teszen négyszáztizenhét forint s húsz pénzt.

1 Ez a megjegyzés a lap szélire van írva.
3*
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1668. 7. Április. Porumbákrúl küldtünk Belinyesi Nagy 
Mihály aranyváltónknak arany váltani ezer forintot, Bethlen 
uramék adta pénz felit, <x> fi 1000.

1668. 24. Maji. Administrált zalaknai udvarbiránk az 
jószág summa pénzibűl, fl. 277.

1668. 25. Maji. Administrált zalaknai udvarbiránk az 
summa pénzben, mely elmaradt volt, fl. 33.

25. Septembris. Belinyesi István zalaknai udvarbiránk 
Fejirvárra hozott alá 7 öreg szarvas dagasztó tekenőket, 
10 kissebb szappanozó tekenőket, 30 désákat, 10 kartot,1 
nyolczvankét kecskebűröket, 15 mása szurkot, 4 mása 
olvasztott faggyút, 60 apró tekenőket.

1668. die 23. Februarii pro anno 1667. az zalathnai 
jószág ez szerént administrálta az vadbőröket: Nestet 
nro. 27; hiusz (= hiúz) bőröket, nro. 08; róka bőröket, nro. 57. 
Item Dobra Péter lévén adós holmi kénesővel való keres
kedésben találtatásért száz forinttal, ezen alkalmatossággal 
megküldötte, fl. 100. Eodem die ezen bőröket administráló 
zalatnai ispántól küldöttem aranyváltásra Belinyesi N. 
Mihály feleségének, mivel maga itt volt az aranyválasz
táson, Porumbakról hozott pénzt, fl. 300.

Nagy Mihály aranyváltónknak Fagarasból aranyvál
tásra maga kezeben, itt lévén az arányváltáson, adtunk 
fagarasi proventus pénzt die 5. Mártii négyszáznegyven- 
kilencz forintot, fl. nro. 449.1 2

Gerlecze Iván nevű görög legénynek másodszor is 
adattunk két mása kénesőt Fagarasban die 30. Mártii 1668, 
melynek az árát mindjárt megadta, fl. 250.

Anno 1668. die 3. Maji Belinyesi N. Mihály Fejérváratt 
administrált pénzen beváltott kénesőben foglalt aranyat, 
nyolczszáztiz nehezék aranyat, nro. pis. 810. Pénzen vett 
termés aranyat két nehezéket, pis. 2. Taxa, contractus levél 
szerént való kénesőben foglalt aranyat három personák 
administráltak kilecz nehezéket, pis. 9. Eodem die adattam 
Belényesi] N. Mihálynak aranyváltásra Katonából hozott 
háromszáz forintot, oo fl. 300. Balásfalváról hozott pénzt is 
ugyanakkor adtam háromszáz forintot, oo fl. 300.

Belinyesi István zalathnaiktól a contractus szerént való 
summában administrált die 7. Maji Fejérváratt háromszáz

1 Szintágy faedény, olyan bupaféle, mit az erdélyi részeken ma 
kartyű-nak mondanak.

2 Ezután egy keresztül húzott bejegyzés következik, mely 
mellett lapszélen a következő megjegyzés á ll: nN B . E z  fellyebbkébb 
meg van írva.“ — Ld. néhány tétellel előbb, az 1668. márcz. 20-iki, 
417 frt-ról szóló feljegyzést, mit ide tévesen újból feljegyeztek s a 
tévedést észrevévén, keresztül húztak.
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forintot, oo fl. 300. Beszterczey Istvánnak adattam két mása 
kénesőt, melynek az árát megadta, fl 250.

Belényesi] István uram die 24. Maji administrált az 
summas aranyban másfél száz nehezék kénesőben foglalt 
aranyat az zalatnni jószágból.

1668. 27. Maji. Belinyesi Nagy Mihály aranyváltónk 
administrált tárházunkban kénesőben befoglalt arany port 
száznyolczvan neheziket. Item termés aranyot administrált 
három neheziket.

Belinyesi N. Mihálynak Fejérváratt die 31. Maji por 
arany váltásra adtunk nyolczszázötvennyolez forintot, ti. 858, 
melyeknek fl. 250 forintja Beszterczey István kénesőért 
adta pénzt, a többi mind Fagarasból hozott pénz volt.

Item adtam N. Mihálynak Fejérvárott die 2-da Junii 
az fogarasi adóból ötszáz forintot, fl. 500.

Vaj árát az egész zalatlmai jószágból die 19. Junii 
administrált Belinyesi István udvarbíránk ejtelét cum den. 40, 
computalván Radnótra nyolczvannégy forintot, nyolczvan 
pénzt, <x> fl. 84'80. Kovácz János vitt Radnótról 23. Bel. 
Eötvös Mihálynak, fl. 500.

Kiproviczay Mihálynak adtam két mása kénesőt, másáját 
pro fl. 125. Teszen fl. 250. Radnóton die 21. Junii 1668.

Petko nevű görögnek adtam hat mása kénesőt, másáját 
pro. fl. 125. Tészen az ára hétszázötven forintot, fl. 750. 
Ebesfalva die 29. Junii 1668.

Az első rendbeli aranyas czigányok, kik az medgyesi 
Margiti sokadalomra tartoznak aranyokat beadni die 9. Julii 
Radnótra hoztak ötvenöt nehezék poraranyat, co nro. 55, 
melyért adott őnga minden nehezékért fl. 2—2, mely 
in toto tészen fl. 110. Ez pedig volt fagarasi proventus 
bor ára.

Die 14. Julii administráltam kénesőben fogott aranyat 
Asszonyunk őnga tárházában tíz száz nyolcz nehezéket, mely 
porul volt tíz száz nyolczvanöt nehezék.1 Item termés aranyat 
és Zsigmond bányája féle aranyat huszonkét nehezéket. 
Item Fodor György aranya félét kénesőben fogva, kilencz 
nehezéket, p. y.

Belinyesi Nagy Mihálynak Radnóton die 18. Julii 
adtam ezerkétszáznegyvenegy forintot hatvanhét pénzt, 
fl. 124F67.1 2

1 A kénesöbe fogott arany alatt a poraranyból kéneső által 
kiválasztott aranyat kell érteni. A kénesö ugyanis a tiszta aranyat 
egyébféle érczektől elválasztva foncsorrá alakítja, miből a színaranyat 
égetéssel választják ki.

2 A  67 számjegy keresztül van húzva.
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Aranyas czigányok.
Kristi Pompa, Dragumér Manye és Stephan Muntyán 

pro anno 1668. contractusok szerént administrálták az 
harmincz-harmincz nehezék por aranyat, kiért mi is minden 
nehezékért adtunk két-két forintot.1 Radnóton die 22. Augusti
1668. NB. Ezen pénznek száz forintja volt fagarasi pro- 
ventus, nyolczvana viszont radnóti korcsomáról való.

György vajda is megadta volt Radnóton az annualis 
por aranyat, de öt nehezékkel maradván adósa, azt is die
17. Octobris meghozta Fejérvárra.

Belinyesi Nagy Mihálynak por arany váltásra die 23. Aug. 
Radnótról küldöttem maga szolgájától és oláhoktól fi. 509.

Belinyesi N. Mihálynak küldöttem die 3 Septembris 
nyolczszáz forintot, kinek hatszáza volt fagarasi pénz, 
az kétszáza balasfalvi bor ára, oo ti. 800. Radnót.

26. Septembris administráltam Asszonyunk őnga tár
házában kén esőben fogott aranyat kilenczszáz nehezéket, 
p. 900. Itemfrisselt aranyat,1 2 3 termés aranyat, Zsigmond bányája 
aranyat kilenczvenöt nehezéket, p. 95. Item Aranyas mel
léki aranyat, húsz nehezéket, p. 20. Summa 1015. Eddig 
a kit váltattam kénesőben fogva ez őszön ü frisselve, termés 
aranynyal in tota summa kétezerhétszázharmincznégy, p. 
n. 2734 Item Aranyasmeliiki arauyporúl húsz nehezék, 
p. 20. Porul a váltás szerint ebben az esztendőben egy 
summában, a frisseit aranynyal együtt, termés aranynyal 
kétezerkilenczszáztizenöt nehezék, <x> p. nro. 2915.

Belinyesi Nagy Mihálynak adattam die 28. Septembris 
Fejérváratt, melyet maga vitt el, ezer forintot por arany 
váltásra, fi. 1000.

Die 8. Octobris administráltom kglmes Asszonyunk 
tárházában kénesőben fogott aranyat 90 nehezéket, p. 
no. 90. Belényesi N. Mihály.

8. Oct. 1668. Sidó Juda adott két mása kénesőérft] fi. 250.
Die 14. Octobris ugyanezen Juda hozta pénzt adtam 

Lukacz deják kéziben. Az ifjak fizetése ki nem telvén, azt 
kitöltettem vele.4

1 A porarany keresése és beváltása országos törvény által volt 
szabályozva. Az Appr. Const. P. II. Tit. X. Art. 4. szerint a por
arany nebezékjének váltsága frisseletlenül 1 frt 80 dénár, frisselve 
pedig 2 frt 20 dénár volt.

2 Tudniillik frissen olvasztott aranyat. Ma már csak vasat és 
rezet frisseinek.

3 Ennek a szónak az olvasása kétséges. Lehet összve i s ; t. i. 
együttvéve értelemben.

4 Ez a bejegyzés Bornemisza Anna fejedelemasszonynak sorok 
közé szúrt sajátkezű beirása.
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Margondai György másfél mása kénesőért die 9. Octobris 
Fejérváratt administrált százötvenhét forintot ötven pénzt,
fl. 157-50.

14. Octobris ennek 80 forintját kezdtem holmire, melyből 
adtam 64 forintot. Ugyan ezen pénzből az ifjak fizetését 
kitoldván.1

Sidó Abráhamnak adtam hat mása kénesőt, másáját 
cum fl. 125, kinek az ára teszen ti. 750. Készpénzt csak 
fi. 270 adott, hanem valami fínum olvasztatt darab aranyakat 
adott, melyekben volt százhúsz vert arany, kiknek az fel- 
veretéseknek árát is megadták, minden aranytól két-két 
poturát. Albae die 10. Octobris, de adósa maradván fl. 52 
és az aranyoktól való kétdcét potnrákkal, melyeket az enyedi 
sokadalom után hoz meg.

NB.1 2 die 2. Novembris. Albae meghozta s bé is adta 
az restantia adósságot éppen, mely tött fl. 71.

1668. 11. Octobris. Abrukbánya {így!) városa administrált 
kénesőben foglalt aranyport 48 nehezéket s két arany pénz 
nyomónyit, az contractus szerint való taxában.

1668. 17. Octobris. Sidó Juda Abraham és Morgondai 
György kénesőért adott poltura pénzt elcserélvén, ugyan 
benne levő arany tallérokkal együtt, tall. 516; mely ötszáz
tizenhat tallérokat Páter Jánosnak adtam vásárlásért. 
Az portura pénzeket, kit hova az ifjaknak íizetísekben s 
egyebeknek kiadtunk, az registrumokban fel van Írva.3

Zeliniczey Tornának adtunk három mása kénesőt, 
másáját pro fl. 125. Teszen az ára fl. 375. De most fl. 335 
adott meg, restál még fl. 40. Ezen kénesőben innét udvartól 
adott kéneső volt libr. nro. 95. Az többit Zalathnáról adattuk 
meg. Albae die 19. Octobris 1668. Ezen pénzben volt 
tall. 70.

Belinyesi N. Mihálynak die 23. Octobris aranyváltásra 
fagarassi proventust adattam Fejérváratt hétszázhatvan- 
nyolcz forintot, tíz pénzt. Eodem die administrált kétszáz- 
harminczkét és fél nehezék kénesőben foglalt por aranyat, 
mely porul volt kétszázötvennyolcz nehezék. Item frisseit és 
termés aranyat huszonhat nehezéket s felet.

Zaíathnai jószág annualis summájában administrált 
Belinyesi István uram die 24. Octobris pro anno 1668. 
ötszáz és hatvan forintot, fl. 560. Restal még fl. 50.

1 Bornemisza A. fejedelemasszony közbeszúrt bejegyzése.
2 Lapszéljegyzet.
3 Az Apafi Mihály udvartartási iratai között u. i. maradtak 

ránk különféle kiadásokról és költségekről szóló jegyzékek. Ezek 
között ilyen czímüek is : I fja k  caniorok fizetése. Az ide irt megjegyzés 
ez utóbbira vonatkozik.
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Administrálta az ötven forintbúi fi. 42. Az hátramaradt 8 forintot 
a kénesők harminczadjával kéneső váltásra rendeltük.1

Zalathnai jószágon levő annualis kénesőben foglalt 
poraranyban pro anno 1668. ez ultimo termino administrált 
Belényesi] István uram másfél száz nehezék kénesőben 
foglalt por aranyat, másfél száz nehezéket, nro. 150

Beszterczey Istvánnak adtam egy mása kénesőt pro 
fl. 125, melynek az árát a kénesős embereknek fizetésekből 
deput altatjuk.

Sidó Judának is egy mását eodem die 10. Novembris, 
os pro fl. 125.

Belinyesi Eötvös Mihály die 20. Novembris Ebesfalván 
administrált kénesőben foglalt aranyat kétszáznyolczvan- 
nyolcz nehezéket, mely porul volt háromszázhúsz nehezék. 
Item frisseit aranyat, negyvennyolcz nehezéket. Belinyesi 
Eötvös Mihálynak eodem die por arany váltásra adtam 
háromszázkilencz forintot és 32 pénzt Ebesfalván.

Zeliniczey Tornának adtunk készpénzért öt mása kén
esőt, másáját pro fl. 125. Teszen in toto az ára fl. 625- 
hatszázhuszonöt, de az fl. 25 adósa maradott; Belényesi] 
Istvánnak adja fel. Item ugyanennek egy aranyos czafragért 
ugyan most adtunk egy mása és fertály, vagy negyedrész 
kénesőt.

Belinyesi Eötvös Mihály die 4. Decembris administrált 
kénesőben foglalt aranyat harmincznyolcz nehezéket, frisseit 
aranyat hat nehezéket.

Páter Jánostól vásárolván valami gyöngy lánczokat, 
kinek az ára ezer tallért tévén, készpénzül adattuk meg 
négyszáz tallérát, hatszáz tallérárra adunk neki tíz mása 
kénesőt, másáját pro fl. 125. De mivel 10 mása kéneső 
cuin fl. 50 superálja az hatszáz1 2 tallért, elengedtük neki az 
fl. 50, mivel mi is sokszor vásárolván tőle, elvonódik egy
szer is másszor is. Parancsoltunk is az kéneső felől zalatnai 
udvarbíránknak. Teszen azért a tíz mása kéneső ára fl. 
1250. In Fagaras die 7. Decembris 1668.

Sidó Sámuelnek adtunk azután a Páter János kén
esője után die 14. Februarii Fagarasban két mása kénesőt,

1 Meg kell jegyeznünk, hogy az Administrálta  stb. megjegy
zés, mint az különben értelméből is kitűnik, a megelőző beírásnál 
valamivel később, a restantia kifizetésekor történt. Az ilyen kiegé
szítő, vagy magyarázó bejegyzések, mint a hogy itt is, rendszerint 
közbeszúrással és más kézírással vannak a Naplóba beiktatva. A be
jegyzések időkülönbségét itt és más helyütt is kikezdéssel lehetne 
feltüntetni, mi azonban a szedésben való takarékoskodás miatt 
elmarad.

2 Eredetiben 6 s2Ü2-nak van írva.
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másáját pro fi. 125. Teszen az ára fl. 250. Kinek árát mindgyárt 
megadta.

Belinyesi István zalatnai udvarbíránk az zalatlinai 
jószágon contractus szerént annuatim számunkra tartozó 
nestekben pro anno 1668. administrált tizenhárom nesteket, 
oa nro. 18.

1668 24. Decembris Abrukbánya városa bírája Szabó 
István esztendőnkint tartozó kénesőben foglalt aranyot, 
ötvenkét neheziket administrálta.

Arany administratioja.1
1668. esztendőbeli mindenünnen bejött kénesőben fog

lalt, taxas és contractus szerént való s azonban czigányoktól 
administráltatott por aranyokból vert aranyúl beadministrált 
aranynak száma az próba aranynyal együtt lőtt háromezer- 
nyolczszázkilenczven arany, nro. 3890-, melyet Bojtos 
Mihály administrált az fejérvári ország gyűlése alatt ugyan 
Fejérvárt die 25. Februarii 1669.1 2

(1669. esztendőre aranyváltásra Belinyesi Mihálynak 
ujj óbb arany váltásra azokon kivűl, melyeket pro anno
1668. beadott pénzt ez szerént szolgáltattunk és adtunk 
kezéhez.)3

(Primo Fagarasban die 14. Decembris adtunk Eötvös 
Mihálynak magának háromszáz forintot, mikor az arany 
verésen itt voltak Bojtos Mihálylyal, fl. 300.)4

Eodem die Barrabás Péter uramnak conventioja szerént 
való fizetésében adtam tall. 40., melyet praefectus urunktól 
küldöttem ki Fagarasban.

(Eötvös Mihálynak ugyan Fagarasban karácson negyed 
napján adtunk praefectusunk által por arany váltásra 
háromszáz forintot, ugyan itt lévén maga is Eötvös Bojtos 
Mihálylyal, kiről quietantiát is adott, cc fl 300.)5

(Eötvös Mihálynak die 14. Januarii Fagarasban adtam, 
mikor Bojtos Mihály mellől házához bocsátottam fagarasi 
korcsoma jövedelem pénzt ötszáz forintot, 500)5

Belinyesi István zalathnai udvarbíró pro anno prae- 
terito 1668. administrált az contractus szerént die 29- 
Januarii 1669. Fejérváratt ötvennégy róka bőrt, tizennégy 
nest bőrt, hat szarvas tekenöket, dagasztani valókat, 
15 csebreket és két hiúz bőröket, pro fl. 22'50 emptas.

Abrudbányai Huntar Péter aranynyal való járásáért 
megfogattatván, 100 forintban engedtünk meg neki, melynek

1 Lapszélre írva.
2 Lapszélen minden további megjegyzés nélkül N B. áll.
3 4 A zárójelben lévő bejegyzések keresztül vannak húzva.
5 Az itt zárójelbe tett bejegyzések az eredeti kézirali szövegben

keresztül vannak húzva.
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50 forintját most Fejérváratt adta meg, melyet itt Fejér- 
váratt fadgyat vétettünk, az 50 forintját ugyan e jövő pün- 
köstre igírte megadni, a melyet is fadgyúra rendeltünk die 
30. Januarii 1669.

Az brassai doctornak adtunk tíz font kénesőt, fontját 
ü. 1. den. 15. Teszen az ára fl. 1150.

Zalathnai udvarbíró Belinyesi István die 18 Februarii 
a fejérvári ország gyűlése alatt a zalatnai jószág con- 
tractus szerént való e következendő Szent-György napi 
taxában administrált háromszáz forintot, co fl. 300.

Beljényesi] István die 27. Mártii administrált Fagarasban 
két hiúz bőröket, pro fl. 22 50.

Beszterczey István Fejérváratt die 9. mensis Maji admi
nistrált maga pénzét hetvenhat forintot, melyért kén esőt 
adattunk neki és ötven pénzt, ®o fl. 76'50.

Belinyesi István die 12. Maji administrált zalatnai 
jószágból pro anno 1669. contractusok szerént tartozó ber
bécseket, százhatvanöt berbécseket, nro. 165. Ugyan
akkor administrált pénzen szedett berbécseket százhatvan
három berbécset, egy-egyet százhúsz pénzben számlálván 
hiitös embereknek böcsűek szerént.

Extractus brevis kéneső beváltására percipiált pénzről 
és ugyan pénzen beváltott kéneső erogatiojáról a die 

1. Januarii usque ad 5. Octobris anni 1673.1
Perceptio pecuniarum.

Die [hiányzik!] Februarii. Percipiáltam Fagarasból 
kglmes Asszonyunk őnga kéneső beváltására küldte pénzt, 
fl. 480.

Die 16. Maji Percipiáltam Fejérváratt kglmes Asz- 
szonyunk őnga commissioja szerént tekentetes úr Teleki 
Mihály uramnak őkglmének adott négy mása kéneső árát 
harminczadjával együtt, fl. 512.

Die 25. Maji. Percipiáltam Fejérváratt kglmes asszo
nyunk őnga tárházából kéneső beváltására való pénzt, fl. 96.

Die [hiányzik.]  Junii. Item Fejérváratt percipiáltam 
kegyelmes Asszonyunk őnga tárházából egy mása kéneső 
beváltásra való pénzt, fl. 48.

Die 1. Julii. Percipiáltam Radnótiiról Asszonyunk őnga 
kéneső beváltására Nagy Mihály uram által küldött pénzt, 
fl. 100.

1 Ezen czim alatt következő extractus egy külön ív papirosra 
van feljegyezve és később beragasztották a kötetbe. Ez a jegyzék 
időrend szerint már a második könyv anyagához tartozik.
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Die 20. Julii. Poloczani Györgynek adtam praefectus 
uram őkglme parancsolatjából négy mása kénesőt, melynek 
az árát percipiáltam lucrumával együtt, Ü. 532.

Die 19. Julii. Percipiáltam kglmes Asszonyunk őnga 
Radnótiiról küldött kéneső beváltására küldött pénzt, fi. 334. 
Summa perceptionis pecuniarum facit íl. 2102.

Erogatio pecuniarum.
Adtam Küs Christófnak kglmes Asszonyunk őnga paran

csolatjából tíz mása kénesőt, mely tíz mása kénesőt vál
tottam pro ü. 480.1

Ugyan kglmes Asszonyunk őnga kegyelmes parancsolat
jából tekentetes úr Teleki Mihály úrnak adtam négy mása kén
esőt. Ennek is az beváltás szerént való ára teszen fi. 192.

Páter Jánostól vött kölcsön való pénzért adtam Szegedi 
György embere kezében két mása kénesőt. Ennek is az 
ára beváltás szerént teszen 11. 96.

Kara Musztafa nevű töröknek adtam két mása kénesőt, 
melyet váltottam pro fi. 96.

Illyei László uramnak is adtam egy mása kénesőt, 
melyet váltottam pro fi. 48.

Küs Kristóf számára kiildötiem Radnótiira négy mása 
kénesőt Asszonyunk őnga parancsolatjából, mely négy mása 
kéneső ára az beváltás szerént tészen fi. 192.

Paloczani György nevű görögnek adtam négy mása 
kénesőt, ennek is az ára az beváltás szerint teszen fi. 192.

Nemzetes Hédii Benedek urnák is adtam négy mása 
kénesőt, ennek is az beváltás szerént teszen az árad. 192.

Adtam ugyan kglmes Asszonyunk őnga parancsolat
jából Küs Kristófnak tizenharmadfél mása kénesőt, az 
mely tizenharmadfél mása kénesőt váltottam be pro fi. 600.

Aranyváltó Nagy Mihály uramnak adtam arany fogá
sára libr. 20, mely tészen az beváltás szerént ű. 8.

Summa erogationis pecuniarum facit fi. 2096. Az kén
eső pedig mását no. 4372'20.1 2 Restal kéneső beváltására 
pénz, fi. 6.

Kívül: Csügedi pénzről és kénesőről való extractusa 
a die 1. Januarii ad 8. Octobris 1673.

1 A kénesé keresése és készítése is törvényes intézkedés által 
volt szabályozva. Beváltási ára az Appr. Const. P. II. Tit. IX. Art. 2. 
szerint 48 frt-nál jóval magasabb : 75 frt volt.

2 A mi számírásunk módja szerint a közönséges és tizedes tör
teknek ilyen összevegyítése szokatlan. De a feljegyző számjelzése itt 
egészen világos és érthető. Az Vs t. i. még mázsát jelent, a 20 pedig 
a mázsa alkatrészeit, a fontot jelöli.
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A l v i n c z i  j ö v e d e l e m .

1667. die 29. Septembris. Alvinczi udvarbíránk Nagy 
István administrált ide Fejirvárra tárházunkban oda való 
proventust, fi. 40., melynek fi. 11. bírságpénz.

1667. die 6. Novembris. Majorság, dézma borok száma 
így következik: Majorság bor lőtt veder szám 880 veder. 
Hordószám, általaggal egyött 26. Egy általagban ur. 18, 
mely 27 edint (így/ ) 1 teszen.

Die 6. Novembris. Vinci s borbereki dézma: Dézma 
bórák veder szám 763'2.2 Az hordó szám nro. 20, melynek 
tíz hordáját itt Vinczen hagytuk, Fejirvárra vittek tizenegy 
hordóval, nro. 10- (így !).

1668-ban lőtt Vinczen kalangya búza ezer, ^  gél, 
nro. 1000

Nagy István alvinczi udvarbíránk administrált tár
házunkban die 27. Septembris Fejérváratt bor árát száz
ötvenöt forintot, fi. 155.

1668. 3. Novembris az vinczi korcsomáros hozta pénz, 
fi. 60. Azelőtt hozott volt, fl. 40, mely teszen fi. 100.

1668. esztendőben az vinczi udvarbiró foglalt borokat 
vas. 9, melyben van veder szám ur. 245, melyet búzául 
fizet meg.

1669. 27. Septembris administrált az vinczi udvarbiró 
bor árát, fl. 130.

1670. 5. Maji. Nagy István alvinczi udvarbíránk admi
nistrált korcsoma bor árát, fl. 100.

1670. 6. Septembris hozott levél szerint lőtt Vinczen 
majorság búza nyolczszáz kalangya, gél. nro. 800. 
Árpa száz kalongya, gél. nro. 100. Tavasz ros harminczöt 
kalangya, <x> gél, nro. 35.

1670. 27. Septembris hozott Nagy István vinczei udvar
bíró korcsoma proventust, <x> fl. 100.

1671. 27. Septembris hozott Nagy István vinczei udvar
bíró százhúsz forintot, oo fl. 120.

1672. 10. Junii. Nagy István vinczi udvarbiró odavaló 
proventust administrált, <x> fl. 100.

1672. 20- Junii Írott levél szerint lőtt búza Vinczen 
gél. nro. 1400.

Anno 1667.

’ Az edint alatt valószínűleg edényt kell érteni; bár az egésznek 
értelmezése így is homályos marad. Ez a bejegyzés különben a 
fejedelemasszony kezeirása.

a Ez a bejegyzés idáig Bornemisza A. írása.
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Külön pcipirszeleten a kötet egyik közbenesö üres lap
jára ragasztva:

1672. die 29. Septembris. Keglmes Asszonyunk őnga 
vétetett volt Alvinczen bizonyos szánni konyhára való mar
hákat, úgy mint nro. 61, melyeket Huniodon 1 tartván eddig, 
már administráltatta őnga kezemben. Melyekről adom ez 
quietomat1 2 őnagoknak. Albae die et anno supra notatis. 
Reszej János deák mpr.

A n n o  1 6 6 7 .
D é v a i  j ö v e d e l e m .

1667. die 2. Junii. Chakay (igyf) István dévai udvarbíró 
azon dévai jószágbeli korcsomáról való proventus pénzt 
kétszáz forintot administrált Albae, fl. 200.

1667. esztendőbéli dévai gabonáknak leírása: Majorság 
búza, gél. nro. 2003. Dézma búza, gél. 1107. Majorság és 
dézma árpa, 309. Ros, gél. 15’8. Alakor, gél. 1*IS. Borsó, 
cub. 6'2. Lencse, cub. 6'4. Lenmag, cub. 2. Dévai majorság 
és dézma búzának, árpának, zabnak, rosnak, alakornak, 
tönkölnek kalangya szám szerint való generális summája 
gél. nro. 3849. Ismét borsónak, lencsének, lenmagnak 
köböl és iccze számárúi való generális summája cub. 
nro. 14'6.

1667. esztendőben lőtt Déván majorság bor ezerkétszász 
egynéhány veder, <x> ur. 1200., melyek vannak harmincz- 
három hordókban, oo in vasis no. 33.

1668. 3-dik Maji. Vásárhellyi István dévai számtartónk 
odavaló proventust administrált, fl. 130.

1668-ban lőtt Déván majorság búza gél. 2500, két
ezerötszáz kalangya. Dézma búza nyolczszáznegyvenegy 
kalangya, gél. 841. Majorság árpa, gél. 300. Dézma árpa, 
gél. 4 Summája az árpának teszen gél. 304. Majorság zab, 
gél. 140. Dézma zab, gél. 2. Summája az zabnak gél. 142. 
Majorság köles, gél. 143. Dézma köles, gél. 7. Summája 
gél. 150. Lencse, cub. 5. Borsó, cub. 4. Lenmag, cub. 2. 
Kendermag egy köböl met. 2, co cub. 1’2.

1668-ban vetettek Déván ősz vetist: Búzát cub. 345. 
Árpát cub. 75.

1 T. i. Hunyadon.
2 így, quietantiamat helyett.



46

1668-ban lőtt Déván 11 hordó bor, két dézma bor, 
melyben volt ur. 87. In summa 13 hordó, veder szám 
ur. 505'3.

1669. 16. Maji. Déváról az udvarbíró számtartójától 
küldött proventus pénzét, fl. 120.

Déváról bor korcsoma proventusból administrált az 
udvarbíró maga Radnóton die 29. Julii kétszáz forint, <*> 
fl. 200.

1670. 22. Maji. Búza László dévai számtartó admi- 
nistrált dévai proventust, fl. 200.

1660. 30 Septembris. Búza László administrált pro
ventust, fl. 130.

1671. 16. Augusti. Az udvarbíró Írása szerint lett az 
dévai határon majorság búza kétezernégyszázhuszonkét 
kalangya, <*> gél. 2422. Őszi árpa kétszáztizennégy kalangya, 
co gél. 214. Zab százhetvenöt kalongya, <x> gél. 175.

Anno 1671. 4. Octobris in Fejérvár. Administrált az 
dévai udvarbíró Búza László dévai proventust kétszáz 
forintot, (X) f l .  200.

Anno 1671. die 5. mensis Octobris. Vitézlő Búza László 
dévai udvarbíránk administrált kétszáz forintot, fl. 200. 
Magunk quietaltuk.

1672-ben Déván ez szerint lőtt az búza: Majorság 
búza az pap és mestereknek adott kalangyákon kívül 
gél. no. 2571. Dézma búza jutott gél. 940'5. Majorság- 
árpa gél. 315. Dézma árpa gél. 242. Summa gél. 31742. 
Majorság zab lőtt gél. 147. Dézma zab, gél. 2549. Majorság 
len gél. 40. Dézma len gél. 3'3 Lenmag lőtt cub. 6'2. 
Borsó lőtt cub. 1. Lencse lőtt cub. 4. Majorság kender 
gél. 13.

1672. 28. Septembris. Pál deák dévai udvarbíró 
administrált dévai proventust, fl. 250.

Külön negyedrét papíron, missilis levélformában a kötetbe 
ragasztva :

Kegyelmes Asszonyom.
Istennek kgyelmességébül immár ide alá az üdőnek 

változási az mint engedték, az dézmálást elvégezvén 
akarám Nagodat tudósítani alázatosan, az míg magam 
felmehetek, lovamnak betegsége történvén, tudósítanom, 
ügy tudom udvarbíró őkglme is ezen alkalmatossággal 
partialis extractusban1 vevén, mindenekrűl bőven fogja

1 Lásd az extractus felsorolását fentebb.
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Nagodat informálni: Az dévai majorság búza azért kegls 
Asszonyom, az papnak és mesternek adott conventionalis 
fizetéseken kivül, maradott itt asztagokban kétezerötszáz 
hetvenegy kalongya, oo gél. 2571. Itt való dézma búza 
lőtt az quartán kivűl ötszázhuszonöt, oo 525. Szántóhalmi, 
szentandrási kétszázhuszonnyolcz kalongya tizenhat kéve, 
oo gél. 22816. Banicza vidéki búza huszonnégy kalongya. oo 
gél. 24. Solymosi huszonnégy kalongya, co gél. nro. 24. 
Yecseli harmincz kalongya és tizenhét kéve, oo gél. 30'17. 
Dobra vidéki száztizenhét kalongya huszonkét kéve, oo gél. 
117'22. Majorság árpa háromszáztizenöt kalong ya, oo gél. 315. 
Dézma árpa két kalongya, tizenkét kéve, oo 212. Majorság 
zab száznegyvenhét kalongya, oo 147. Dézma zab huszonöt 
kalongya tizenkilencz kéve, 00 gél. 25‘19. Majorság len 
negyven kalongya, oo gél. 40. Dézma len három kalongya 
és három kéve, oo 3'3 Lenmag lőtt hat köböl két véka, 
oo cub. 6'2. Borsó lőtt egy köböl, oo cub. 1. Lencse négy 
köböl, mert az árvíz miá mind elveszett. Köles kegls 
Asszonyom se Nagtok részéről, se másokérűl semmi sem 
volt, mert az is az sok víz s ár miatt mind oda vagyon. 
És így ezek meg lévén Istennek ajánlom Nagodat és 
kévánom Isten sokáig éltesse jó egésségben.

Déva, 9. Septembris, 1672.

Nagodnak alázatos szolgája

Inczédi Matias mpr.

Elfelejtettem vala megírni:
Próba kalongyákat verettünk az mint Nagod meg

parancsolta és az majorság féle búzából hat kalongyát 
csípeltetvén el, lőtt belőle tizenegy véka, az alja fél véka. 
Az dézmák félébűi pedig kilencz kalongyát veretvén el, 
lőtt abbúl kilenczedfél véka búza, az alja ennek is fél véka.

Czírn: Az Erdélyi méltóságos Fejedelem Asszonynak, 
nekem keglmes Asszonyomnak őnagnak alázatosan írám. 
[Piros viaszba nyomott zárópecsét.]
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G ö r g é n y i  p r o v e n t u s .

16ő7. die 15. Julii. Dési Mihály görgényi udvarbíró 
azon görgényi proventust administrált Radnóton száz forintot, 
0 0  fi. 100.

1667. esztendőben lőtt majorság búza Görgényben 
háromezerkilenczszázhuszonnégy kalangya, co gél. 3926.1 
Majorság ros százhatvanöt kalangya, gél. 165. Majorság 
zab, gél. 906. Majorság köles, gél. 60. Majorság bab, gél. 30- 
Majorság kender, gél. 70. Majorság len, gél. 18.

Görgényi búzavetés őszi és rosvetés:
Őszi búzát vettetett az udvarbíró cub. nro. 4111. 

Rosat, őszit vettetett cub. nro. 13.
1667. esztendőbeli görgényi majorság szőlő bora, mely 

van 21 hordókban, melyekben van veder szám ur. 597- 
Item görgényi jószágbúi jutott dézma bor kétszázharmincz- 
nyolcz veder, ur. 238.

1669. 2. Április. Görgényben írt extractusbúl írván ki, 
van tavasz vetís ez szerint: Zabot vetettek petelyei, szent- 
mihálytelki és orsavai határon, cub. sax. 160. Borsót, cub. 
sax. nro. 2'3. Babot magyarbölkényi és petelyei határon, 
cub. 5*1. Lencsét, cub. —-2. Lenmagot, cub. — 1 2

1669. 10. Augusti hozott levél szerint lőtt majorság 
búza Görgényben rend szerint: Búza az szentmihálytelki 
határon, gél. 155. A kencsesi határon búza, gél. 333. 
A kis oroszfalvi határon búza, gél. 139, ros gél. 61. 
A magyarbölkényi határon búza, gél. 181. A petelyei határon 
búza, gél. 545, ros gél. 29. A radnóthfái határon búza, 
gél. 552.3

Anno 1667.

1 A betű- és számjelzés némi különbséget mutat. Magyarázata az, 
hogy az eredetileg mindkét jelzésben 3784 számnak betűvel jelölt 
utolsó négy jegye javítatlan maradt.

2 Tudniillik amott (lencsét) 2. véká t; itt (lenmagot) 3 és V2
vékát.

3 A Naplónak ezután következő üres lapjára egy nyugtatvány 
van, kétségkívül későbbi kéz által, felragasztva, mely Száva Péter 
aláírással a Fejérvárról Ebesfalvára vitt különféle élelmiszerek átvé
telét ismeri el. Ez a Naplónak itt leirt feljegyzéseivel semmi össze
függésben, vagy vonatkozásban nem lévén, mellőztük s az udvar
tartási gyűjtemény megfelelő helyére fogjuk beosztani. Elmaradt egy 
szintúgy beragasztott s az ebesfalvi lb72. évi termést leíró extrac- 
tusacska is, mely tartalma szerint Ebesfalva megfelelő helyén a 
Naplóban különben is feltalálható.
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S z a m o s u j v á r i  j ö v e d e l e m .

1667. die 25. Augusti lőtt búza Szamosujváratt 
majorság kalangyja] kétezerötszáznegyvenkettő in summa 
2542. Ugyanekkor termett árpa kalangya háromszázötven- 
négy, in summa 354. (Bornemisza Anna írása.) Az vár 
jószágában lőtt búza, gél. 693'12. Az vár jószágában lőtt 
árpa gél. 210‘18. In summa az árpa gél. 375'18. Majorság 
zab lőtt gél. 132. Az várbeli jószágban, gél. 234 20. Sum
mája az zabnak gél. 357'20. Köles lőtt gél. 114. A jószágban 
termett gél. 24’16. Kender gél. 14'20 Dézma kender, 
gél. 3 5.

1667. esztendőben vetettek öszbúzát, cub. 3181. 
Árpavetés, cub. 34. Az egész vetésnek summája teszen 
cub. 352 1.

Anno 1667.

A n n o  1667.
K ő v á r i  j ö v e d e l e m .

E czím alatt a Naplóban semmi bejegyezve nincs.

A n n o  1667.
K a p n y i k b á n y a i  p r o v e n t u s .

1666. esztendőre való restantia írebellet ezüstöt hozott 
be Matias deák kővári udvarbíró tizenkilencz girát és 
harminczkét nehezéket, nr. 19 p. 37.

1667. die 27. Április administrált az kapnyikbányai 
számtartó Salánki János két darab trebellet ezüstöt, melynek 
az kisebbikje nyomott két lőtt héján kilencz girát, nro. 9. 
Az nagyobbik nyomott tizenegy girát, nro. 11. Az mely 
ezüstök 1666. esztendőbeli restantia volt.

1667. die 9. Octobris hozatt Cereye (így!) Farkas 
5 treberllet ezöstet 5 pogacaban (= pogácsában), gira 59, 
id est summa ötvenkilencz girát.1

1 Bornemisza Anna Írása.
Szádeczky B .: I. Apafi M. fejedelem udvartartása. 4
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Kapniki szükségre adtunk Cherey Farkas uram kezében, 
melyet el is vitt, ötszáz forintokat, mely volt a fagaras
földi adópénz féle, co fi. 500. tem Katonából adattunk búzát, 
cub. 60. Ezen expeditioból Cherey uram megérkezvén az 
felyűl megírt ötszáz forintban ott Kapnikon erogált ez 
szerént: Bányászoknak kantor pénzekre 1 fizetett, fi. 277'46. 
Tizenöt mása glétre, fi. 150. Marer Márton uramnak kan
torát heti pénzével együtt fizetett fi. 53 75. Vágómarhára 
hadtam fi. 50. Zindelyszegre (így!) fi. 8‘40. Summa fi. 539-61. 
Maradt meg, kit visszahozott, fi. 60‘39.1 2

Anno 1668. 25. Januarii adtam Beszterczén Cserei 
Farkasnak kapnyiki szüksigre ötszáz forintot, fi. 500.

2. Junii. Desi aknánkról parancsoltunk kapniki szük
ségünkre adni kétszáz forintokat Tserei Farkas hívünk 
kezében, fi. 200.

Maréi Márton uram die 11. Septembris ez szerént 
hozott ezüstöt Kapnikról, úgymint 4 darobot: Az 1. darab
ban volt gira nro. m. 22 p. 36. Az 2. darab nyomott nro.
m. 23 p —. Az 3. darab nyomott nro. m. 16 p.—. Az 4. darab 
nyomott nro m. 12 p. 15. Summája ezeknek teszen girát 
nro. m. 74 p. 3. Ezeken kívül volt két darabban az 
Fagarasból Kapuikra vitt chementsárból3 való ezüst nr. 
m. 15.

Kapnikbányai mívesek számára fizettem Maréi Márton 
által vinczi udvarbíró korcsomáról adott pénzt, fi. 115. 
Item fejérvári korcsoma pénzt fi. 100. Item faragasi egy 
boér adta pénzt, fi. 40- Item másféle pénzt, fi. 48'15. 
Summa fi. 30315. Albae Júliáé die 26. Septembris 1668-

Maréi Márton kapniki gondviselőnek die 5. Januarii 
Fagarasban administrált trebellet négy plikbeli ezüstöt,4 
m. 56 p. 22.

Marer Mártonnak Fagarasban die 7, Januarii adtunk 
háromszázötven forintot, fi. 350, melynek 122 forintja volt 
Torda vármegyebeli árenda pénz, száznegyvene gostina 
pénz, kilenczven forintja viszont volt honorárium pénz, de 
e pénz az 1668. esztendőbeli munkájokra adatott az bányá
szoknak ; és mivel 26. Fabruarii telik el Marer Mártonnak

1 A kantor- (cantor) pénz alatt valakinek az évnegyedre járó 
pénzfizetését kell érteni.

2 A Csereynek kezébe adott 500 forintnyi összeget az itt fel
sorolt elszámolás tételei 100 frt-tal meghaladják. Ennélfogva vagy a 
kézhez vett összeg volt 600 frt, vagy a kifizetett összegek vala
melyike van tévesen, 100 frt-tal többnek jegyezve. A végösszeg 
azonban s maradék 600 frt-ra enged következtetni.

3 T. i. Czementsárból.
4 T. i. Blinkezüst, mit ólomélegülés által nyertek.
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negyedik kantora anni 1669. praesentis akkor osztán a 
hátramaradt ezüstöt be tartozik hozni.

Anno 1673. die [hiányzik!] Április. Marer Márton az 
elmúlt két kántorra administrált pogácsákban hat darabban 
ezüstét negyvennégy girát és negyvenkét nehezéket, co 
m. 44‘42.

A n n o  1667.
S z é k e l y h í d i  p r o v e n t u s .

1668. die 20. Januarii az diószegiek 1666- esztendőbeli 
restantia ötszáz forintbúi administraltak háromszáz forintot, 
fl. 300, kétszáz forintját templom építísire elengedvén. Van még 
hátra 1667. esztendőre tartozandó pénz ötszáz forint, fl. 500.

1668. 17. Julii az diószegiek 1666., 1667. és 1668. 
esztendőre tartozandó taxájokat diversis vicibus administrál- 
ták, felyebb megírván az beszterczei gyűlis alkalmatos
ságával fl. 300, elengedvén akkor 1666. esztendőbeli taxá- 
jokból templomok építísire fl. 200. Most Radnótiira az 
többit administralták fl. 750, hétsznzötven forintot.

Diószegi Nagy Péter Diószegh városa részéről con- 
tractusok szerént ad ultimum Decembris 1668. már éppen 
megfizettek, most hozván meg az hátramaradott restantiát, 
fl, 250. És már ujobb fizetések s rendek kezdődik die
1. Januarii 1669. Albae Juliae.

Székelyhídi udvarbíró Oláh Ist[ván] a fejérvári ország 
gyűlése alatt die 4. Mártii pro anno 1668. a székelyhídi 
jószágra az majorkodtatásért felintéztetett s rendeltetett 
summában administrált kétszázhetvenöt forintot, fl. 275.

1670. 8. Januarii. Vitézlő Kolosvári Keczer Gergely 
administrált tárházunkban Bánfi Dienes uram által dió
szegiek hozta pénzt kilenczszáz forintokat, fl. 900 és fél 
mása szappant 1669-re valót.

1671. 11. Mártii. Bánfi Dienes uram által administráltak 
az székelyhídiak és diószegiek 1670. esztendőre való 
restantia adajokat, mely lőtt volna kétezer forint, de uram 
őkglme egy falut eladván, az melyet administráltak Fogaras- 
ban, teszen fl. 1905.

1692. die 16. Mártii. Bánffi Dienes uram által admi
nistráltak az székelyhídiak és diószegiek 1671. esztendőre 
való restantia adójokat ezerhétszáznégy forintokat kilenczven 
pénzt, <x> 1704’90. Restál százkilenczvenhat forint, <x> fl. 196.

1672. 13. Augusti. Bánfi uram az székelyhídiak ada- 
jában vétetett négy hordó bort, pro fl. 140.

4 *



R a d n ó t h i  p r o v e n t u s .
1667. die 20. Április administrált tárházunkban rad- 

nóti udvarbíránk Teremi András bor árát hetven forintotT 
fi. 70, Fejérvárt. '

1667. die 28. Augusti. Lőtt Radnóton majorság búza 
kalangya 31005.1 Borsz (így!) köbelit 6, egy véka, száma 
cub. 6 1 .1 2 Dézma búza lőtt ezerszázharminczöt kalangya, 
oo gél. nro. 1135.

1668- ban lőtt Radnóthon lencse cub. 13.
1669- 20. júliusban kezdtek az révnél bort korcsomárolni 

s 25 dik júliusig árultak ki hat hordóval, melynek ára teszen in 
summa fi. 15713. Két tűri bornak kikorcsomárolt ára, fi. 73. 
Havaselföldi egy bornak kikorcsomárolt ára, fi. 57.

1669. 4. Septembris. Három hordó bornak az ára, 
egyik havaselföldi, administrált, mely teszen százöt forintot 
s negyven pénzt, 0 2  fi. 10540.

1669. die 1. Septembris mennyi búza lőtt: Majorság 
búza ezerkilenczszáz egynéhány. Dézma búza ezerhétszáz 
egynéhány.3

1669. 6. Octobris. Menyhártt küldte partialis extraetus 
szerint termett majorság és dézma boroknak leírása: 
Majorság bor 25 hordóval, veder száma ur. 842. Radnóthi 
dézma 1 hordó, veder szám ur. 25. Bogáti majorság és 
dézma bor 3 hordó, veder száma ur. 94‘5. Radnóthi pénzen 
vett bor 5 hordó, veder száma ur. 154'4.

1670. 12-dik Junii. Radnóthon az parton Maxai gond
viselése alatt ez szerint korcsomároltattunk 2. Julii-ig, 
melynek árát administrálta is : Két hordó bor ára tűri és 
radnóthi 15 pénzével fi. 90. Két hordó bort 12-két 
pénzivei, tatárlaki és rionfalvi, pénzen vett, fi. 65. Ez négy 
hordó bor ára egy sákban van, in summa teszen fi. 155. 
Négy hordó bort. Rionfalvi 1, 12 pénzivei; másik táblási 
10 pénzivei, harmadik is táblási, 4-dik kapusi tíz-tiz 
pénzivei. Teszen in summa, mely együtt van, fi. 130T7. 
Három valthidi bornak az ára tíz-tíz pénzével. Teszen az 
bor ára fi. 9T69. Ezen tizenegy hordóknak az ára in summa 
teszen, mely három sacskókban van, fi. 347 71. 1670. 2. Julii 
administrálta ezeket.

1 Igen nagy összeg s valószínűleg 3105 helyett írt téves 
bejegyzés.

1 Bornemisza Anna bejegyzése. A borsz bizonyára borsót jelent, 
miből a feljegyzés értelmezése szerint hat köböl s egy véka termett.

3 Ez a bejegyzés a fejedelemasszony kezeirása.

Anno 1667.
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2-dik Juliitúl fogva 17-dik Juliig így korcsomárlott 
Maxai az Maros parton és az faluban: A parton 3 hordóval. 
Ejtelit az valthidinak 10 pénzen, nagykapusinak 10 pénzen, 
az radnótliinak 15 pénzen. Teszen az ára az három hor
dónak ti. 99 95. A faluban négy hordóval. Egyik táblási 
10 pénzen, fl. 30 60. Másik radnóthi 15 pénzen, fi. 4335.
3-dik tűri 15 pénzivei, fl. 45'60. 4-dik eczeli 10 pénzi
vei, fl. 29'40. Ez négy hordó bornak az ára teszen 
fl. 148-95.

1670. 24- Julii adott be Maxai az parton kikorcso- 
márlott bor á rá t: Egy radnótliinak ára fl. 4185, két valt- 
liidi bornak árát, fl. 59'8. Summája teszen fl. 101’65.

1670 25. Julii hozott be Maxai az parton kikorcso- . 
márlott egy hordó táblási bornak árát, fl. 29.

1670. 30. Julii administrált Maxai három hordó bort. 
Kettei az faluban költ el, valthidiak. 3-ik ibesteri, az parton 
költ el. Teszen az háromnak ára fl. 93

Anno 1670. die 28. Augusti in Kathona. Hozatt utánunk 
Maxai radnóti korcsoma bor árát, nyolcz hordó bornak az 
árát éppen, mely teszen kétszáznyolczvan forintot, tíz pénzt, 
fl. 280'10. Ugyanezen pénz között vagyon tizenegy forint, 
kilenczven pénz. Id est in summa 291" 10.1

Anno 1670- die 17 Septembris in Radnót. Az Maros 
parton levő korcsoma bor ára. Fejérvári majorság harmincz 
forint harmincz pénz, fl. 30"30. Ronomfalvi (így f) pénzen vött 
bor ára harminczöt forint tizenhat pénz, 3516. Megyesi 
pénzen vött bor ára negyven forint nyolczvan pénz, 40"80. 
Lekenczei korcsomárúl, eczeli pénzen vött bor ára liuszon- 
nyolcz forint kilenczven pénz, mostan tizenhét forintját 
hoztam be, Katottaban (így!) adtam be ezen pénzből tizenegy 
forintot kilenczven pénzt, fl. 17. Táblási adósság huszon- 
nyolcz forint nyolczvan pénz, fl. 28"80.

(18. Septembris maradék pénzt töttem ide hat forintot, 
ötvenkét pénzt).1 2

Iklondi korcsomáról vathi adósság bor ára fl. 6"52. 
Ezen pénz egy summában teszen száznyolczvan forint 
nyolczvanhat pénz, summa fl. 187*38 (!). Maradott még 
méretlen hordó tíz, nr. 10.

1670. die 24. Septembris. A fen megírt hátramaradt 
tíz hordó bornak árában, hozatt Masi3 hét hordó bornak 
a z 4 árában, mely boroknak négyének egészben hozta be

1 így, holott helyes számítással 292 frt.-nak kellene lenni.
2 A zárójelbe tett bejegyzés keresztül van húzva.
3 így, M axai helyett.
* Ez a tétel idáig Bornemisza A. fejedelemasszony bejegyzése.



54

árát, az többiben is úgymint háromnak az árában, bé két- 
százharminczkét forintot harmincznégy pénzt, 232*34. Marad 
még hátra Radnóthon s az falukon: Radnóthon hat forint, 
ti. 6, Dégen fi. 12 den. 75, Iklandon hét forint, fi. 7. 
Két hordó bornak az ára Iklandon, Lekenczén egészen oda 
maradott.

Anno 1671. 24. Augusti. Radnóton kiárúit Inczédiné 
asszonyom négy magyarországi bora ára száznyolcz forint 
tizenkét pénz, fl. 108*12.

Anno 1670. die 19. Septembris in Radnót adta be 
praefectus uram az itt való majorság és dézma búzáról, zabról, 
árpáról való extractust. Lőtt búza, majorság: Lekenezén 
jutott dézmában hétszázharmincznégy kalangya, 734. 
Iklandon búza kalangya ezertizenegy, nr. 1011. In summa 
az két helyen búza kalangya ezerhétszáznegyvenkilencz 
kalangya, 1749.1 Radnóton majorság búza lőtt kétezerhét- 
száz és egy kalangya, co nro. 2701. Lekenczei és iklandi 
dézma búzán kivűl a több jószágban lőtt ezerkétszáz- 
kilenczvenkét kalongya búza dézma. nro. 1292*9.

Anno 1671. 27. Április administrált radnóthi szám
tartó Gergely deák korcsoma bor árát százötvenhét forintot 
negyvenöt pénzt, 157*45. Quietaltuk.

Anno 1671- 4. Julii. Adott be MaxaiFerencz a réhparton 
(így!) kiárúit két hordó bornak az árát, egyik magyar- 
országi lévén, a mely ment huszonkét forint nyolczvanhat 
pénzre, a másik 35*50 pénzre. Mely tészen fl. 58*36.

Item 11. Julii in Radnót. Maxai hozatt be négy hordó 
bor árát, melyet itt a faluban és a réhparton kiárúltak, 
százhuszonöt forintot, fl. 125.

Anno 1671. 15 Julii in Radnót. Administrált az udvar
bíró István deák uram proventust kétszáz forintot bor 
árát, fl. 200-

Anno 1671. 16- Julii Radnót. Administrált Maxai 
Ferencz a réhparton kiárúit két hordó bor árát, az egyik 
radnóti majorság, melynek az ára ötvenöt forint ötvenkét 
pénz, fl. 55*52. A másik pénzen vött musnai bor, mely
nek az ára harminczhárom forint, fl. 33. A falubeli kor
csoma bornak az ára harminczegy forint kilenczven- 
két pénz. In summa tészen százhúsz forint ötvenöt pénzt, 
fl. 12055.

17- Julii in Radnót. Hozott be Maxai Radnótra a réven 
elkölt egy hordó bornak az árát fl. 29*16, <x> huszonkilencz 
forint tizenhat pénzt. i

i 1 A hétszázharmincznégy-töl idáig; a fejedelemasszony keze-
irásával.
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Anno 1671. die 26. Julii in Radnót. A faluban kiárúit 
egy hordó bornak az árát administrálta Maxai Ferencz, 
harminczöt forintot negyven pénzt, id est fi. 35‘40.

1671- 28. Julii. Az rév előtt és az faluban Maxai által 
kiárúltatott három méretlen hordó borok árát administrálta 
Györkei, fl. 11991.

1671. 31. Julii. Radnóti számtartó Gergely deák ad- 
ministrált 29 öreg bőr árát, fl. 94‘25.

1671. 7. Áugusti. Hozott Györkei Radnóton és az rév 
előtt korcsomárolt négy hordó bor árát, fl. 142'98.

1671. 15. Augusti. Administrált Györkei Maxaitól, 
méretlen maradott egy hordó bor árát, fl. 34‘92. Item maga 
árúitatta négy hordó bor árát, fl. 133 56.

1671. 17. Augusti. Administrált Györkei az hátralevő 
hét hordó bor árában kilenczvenegy forintot, fl. 91.

Item 18. Administrált ugyan affélében, ff. 22.
Item 1. Septembris. Adott az szőllőműveseknek fl. 12'85.
1671. 11. Septembris. Administrált ugyan afféle bor 

árát, ff. 235.
14. Septembris. Administrált ugyan bor árában, fl. 75.
1671. 14. Septembris. Radnóthi számtartó Gergely deák 

administrált bor árát, 79'50.
1671. 19. Septembris. Administrált Györkei bor árát, 

fl. 31'58. Restál az dési korcsomárosnál fl. 15'30., melyet 
az udvarbíró vállalt magára. Ezt penig az hálókötőknek 
parancsolta őnga adatni. G. G 1 mpr.

Anno 1671. 15. Septembris.
A radnóthi majorság és dézma búza rendi ez :

Majorság búza.
1.) Az Kovácshalmon levő egyik asztagban van búza 

gél. 850. 2.) A másik ugyanott levő asztagban van búza 
gél. 550. 3.) Az fövenyes dombon levő asztagban van 
búza gél. 645. 4.) Az csűröskertben való majorság asz
tagban van búza gél. 480., maradt ettűl az asztagtúl 
elcsípelt kalangya gél. 72. 5) Az Füzes-gát végin levő 
tavasz asztagban van gél. 476. In summa az öt majorság 
asztagban volt kalangya szám nro. 3073.

1 Tudniillik Györkei György.
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Dézma asztagok.
6.) Az csűröskertben levő asztagban van búza gél. 591. 

Ebben vannak radnóthi, dési, kocsárdi és sályi dézmák.
7.) melyet most csinálnak magnak ugyanezen dézmák gél.
285. Ugyanezen dézma búzát, mely az asztagban nem fért, 
csípelték el, gél. 32. 8.) Dézma asztagban van, mely bogáti 
gél. 263. Ennek 92 kalangyáját most cséplik magnak.
9. ) Oláh-Nádason való asztagban van dézma búza gél. 82.
10. ) Az lekenczei malomnál való egyik asztagban van nro. 
gél. 663. 11.) Az másikban penig van gél. 958. Ez hat 
dézmaasztagban van kalangya szám búza nro. 2874.

A majorság öt asztagbeli és az hat dézma asztagbeli 
búzának kalangya száma teszen öszvességgel gél. nro. 5974.
12. asztag tavalyi, ebben ezenkívül van gél. 752 őszi búza.

1672- 3. Julii. Maxai adott be Radnóthon kiárúit öt 
hordó szászvárosi, egy hordó igeni, más hordó ebesfalvi, 
öszvességgel hét hordó boroknak árát, tizenöt pénzen kiárúl- 
ván, teszen fi. 244.

1672. 10. Julii. Maxai adott be három hordó igeni bor 
árát, fi. 119'67-

1672. 9. Julii. Radnóthi számtartónk Bogácsi Márton 
administrált korcsoma bor árát, fi. 200.

1672. 17. Augusti. Ugyanalfélét administrált ötven 
forintot, fi. 50.1

Anno 1672. die 18. Julii. Maxai administrált radnóti 
révparton s az falusi liekencsei (= lekenczei) korcsomákon 
kiárúit 4 hordó bornak az árokat, úgymint fi. 162'89. 
Mely hordó borokat, úgymint tizennégy hordó borokat 
árúitatván ki Maxai Ferencz, az árát administrálta úgy
mint íl. 526'78 maga vetese1 2 szerint. Még három hordó 
medgyesi kiárúit bornak az ára restál, mivel még szintén 
el nem fogytának.

Anno 1672. die 29. mensis Julii. Bihari András ad
ministrált négy hordó radnóthi korcsomán kiárúit bornak 
az árát, fi. 174'75. Három hordója afféle, kit Maxai méretlen 
hagyott volt. Egyik Bihari, Maxai elmenetele után kiárúit 
bornak az ára.

Anno 1672. 10. Augusti. Bihari administrált két kiárúit, 
radnóthi parton, hordó bor árát, fi. 85‘47.

1672. 16. Augusti. Administrált Bihari András egy 
bordó bor árát, melyet az faluban Radnóton árúitatott, 3195.

1672. 16. Augusti. Administrált Györkei György két 
hordó bor árát, melyeket az rév előtt árúitatott, fi. 86'40.

1 Utólagosan, a sorok közé szúrt bejegyzés.
2 íg y ; vetése =  számvetése értendő.
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1672. 19. Augusti. Administrált Györkei György két 
hordó bor árát, melyeket az rév előtt árúltatott, fl. 88'65.

1672. 20. Augusti. Badnóthi számtartónk Márton deák 
adatván el küküllővári sokadalomban öreg ökör bőrt nro. 12 
pro fl. 30. Berbécsbőrt nro. 210 pro fl. 42. Juhbőrt nro. 50 
pro fl. 7'50. Báránybőröket nro. 130 pro fl. 20'80. Az árok 
tészen in summa fl. 100'30, melyből Dési János Inczédiné 
asszon}Tomnak vásárlásra adott fl. 40, az többit administrála.

1672. 22. Augusti. Administrált Györkei György három 
hordó bor árát, úgymint fl. 114'63. Ebben volt az Maxaitúl 
Lekenczén méretlen maradott egv hordó bor ára is, úgy
mint fl. 39 30.

1672. 3. Septembris. Administrálta Györkei György az 
rév előtt kiárúit egy hordó bor árát, fl. 38'40. Ebbe kell 
tudni a praebendásokra kiadatott tizenhárom ejtel bor árát, <x> 
fl. 1‘95, tizenöt pénzével. Maradott készpénz béadva fl. 36'45.

1672. 15. Septembris. Administrált Györkei György az 
rév előtt kiárúit egy hordó bor árát, fl. 37 35.

1672. 21. Septembris Administrált Györkei György egy 
hordó bor árát, fl. 44.40. Item egy havasalföldi bor árát 
is, fl. 95 04.

Anno 1672. a die 25. Junii Radnóthon és az falukon 
kiárúit borokról való registrum.x)
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H o lo t t  á r u l tá k  
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1 vas. Szászvárosi 32 30 27-3 2-5. 15 32-85
2 Szászvárosi 35 29-5 25-5 4 15 3075
3 v Igeni 33 32 274 4-4 15 33 Radnóton
4 „ Igeni 35 35-3 32-4 2-7 15 39 cé az faluban
5 Igeni 36 37-1 323 4 6 15 3885 a
6 Balásfalvi 35 35 31 4 18 4464
7 Medgyesi 40 39 1 355 3-4 15 42-75
8 Szászvárosi 40 37-2 32-7 4-3 15et18 41-20 - CS2
9 Szászvárosi 25 267 23-7 3 15 28-51 Ö

10 Szászvárosi 33 30-4 28-6 1-6 15 34-48 S-i
11 Ebesfalvi 41 38-3 36-1 2-2 15 43-20
12 Igeni 37 38-3 351 3-2 15 42-15 Maros parton
13 Balásfalvi 31 33-4 28-5 4-7 13 41-22
14 V Balásfalvi 40 41-1 36-6 4 3 18 52-78 á
15 „ Medgyesi 40 37-4V2 34-3 3-IVa 15 41-25
16 Szászvárosi 25 22-7 201 26 15 2415
17 » M edgyesi m éretlen 40 346 32-6 2 15 39-30 Lekenczén

1 Külön ívrét papirosra van írva s utólag beragasztották a kötetbe.
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Hordók száma nro.
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18 vas. Borbereki 40 42 38 4 15 45-60 Rév előtt.
19 Igeni 33 29-1 27-1 2 15 32-55 Radnótón
20 Borbereki 40 39-6 366 3 18 52-92 Rév előtt
21 Bajomi 35 30-4 26-5 3-7 15 31-95 -g Radnótón
22 Musnai 42 40 37-5 2-3 15 45-15 m Rév előtt

28 vas. Bajomi 36 34-7 30-6 41 15 36 90 Rév előtt
24 Vinczi 38 38-6 34-3 4-3 18 49-50 >>
25 Fejirvári 28 29 25-6 3-2 18 37-08 fcJDÍH Radnótón
26 Bogáthi 40 40-2 35-7 4 3 15 43-05 :0 Rév előtt
27 „ Bogáthi 40 41-2 38 3-2 15 45-60 C£>
28 Bajomi 40 38-4 31.7 6-5 15 38-25 *5 „ „
29 Medgyesi 40 34.4 32 2 4 15 38 40 Sh „ *
30 Medgyesi 40 41 37 4 15 44-40 Radnótón
31 Medgyesi 40 35-4 31-1 4 3 15 37-35 Rév előtt
32 » Havasalföldi 70 72 66 6 18 9504 »

Egész summája fi. 1323'82.

Kívül: 1672. Radnótón árúit ő Nagyságok pinczéjéből 
kiadott borokról való lajstrom.x)

Memóriáié.2
Anno Domini 1672. 22. Septembris Radnóthrúl elmene- 

telünkor voltak ennyi számú asztagok ez szerint:

Az Galya tetőn hat, co nro. 6.
1. asztag majorság, kalangya van benne nro. 583.

2. asztag majorság, kalangya van benne nro. 576'15. 3. asz
tag majorság, kalangya van benne nro. 593'10. 4. asztag 
majorság, kalangya van benne nr. 668. 5. asztag majorság, 
kalangya van benne 1140. 6. asztag majorság és dézma, 
kalangya nr. 646. 1

1 Ehhez külön papirszeletkén csatolva van egy jegyzék a követ
kező tartalommal: N B . 1672. 17. Augusti. Ezen 27 hordó borok közzül 
négy az korcsmákon méretlen vagyon, az huszonhármának az ára 
hément az öngok tárházokban, úgymint kilenczszáz öt forint harmincz 
pénz. fi. 905'30. 19. Augusti fi. 88'65. 22. Augusti fi. 114'63.' 3. Sep
tembris administrált fi. 38'40. 15. Septembris administrált fi. 37‘35. 
21. Septembris administrált fi. 139'44.

s Külön ivrét lapra írva s utólag beragasztva.
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[Az csűrös leértben van három asztag, nro. 3.
7. asztag majorság, kalangya van benne nro. 502.

8. asztag dézma, kalangya van benne nro. 202. Ezt az 
két asztagot magnak cséplik. 9. asztag dézma, kalangya 
van benne nro. 423.

Az Maroson túl hét asztag, nro. 2.
10. asztag majorság és dézma, kalangya van benne 

nro. 642. 11. asztag az parton dézma, kalangya benne 
nro. 1078.

Bogáton egy asztag, nro. 1.
12. asztag dézma, van kalangya benne nro. 220.
In summa az idei asztag nro. 12, van benne kalangya 

szám nro. 7243.

Item tavalyi asztag kettő, nro. 2.
13. asztag majorság, van benne kalangya nro. 850.

14. asztag majorság, van benne kalangya nro. 550.
In summa tavalyi s ezidei asztag nro. 14, van kalangya 

szám bennek öszvességgel 8673.
Kívül: Anno Domini 1672. 22. Septembris Radnóthon 

maradt 14 asztagrúl való jedzés elmenetelkor.1

A n n o  1667.

B a lá s f a lv i  p r o v e n t u s .

1667. die 16. Április. Balásfalvi udvarbíránk Fábián 
János administrált tárházunkban dézma bor árát és pénzen 
vött borok lucrumát, százötven forintot, fl. 150.

1667. 29. Junii. Balásfalvi udvarbíránk administrált 
tárházunkban proventus pénzt száz forintot, fl. 100.

1667. Esztendőben lőtt Balásfalván majorság búza két- 
ezerötszázhuszonöt kalangya, 2525. Majorság árpa kétszáz- 
nyolczvan kalangya, <x> nr. 280. Dézma búza lőtt ezerkilencz- 
százkilenczvenkilencz kalangya s huszonhárom kéve, gél. 
1999 23. Mely az majorság búzával együtt in summa teszen 
gél. 4524'23. Majorság árpa lőtt az mint felyebb meg van 1

1 Az udvar ugyanis ez év augusztus és szeptember hónapjának 
nagyobb részét Radnóton töltötte, honnan szept. 22-ikén távozott és 
23-án este érkezett Fehérvárra.
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írva. Dézmában jutott árpa gél. 10. Az majorság árpával 
in summa teszen gél. 290. Majorság zab lőtt gél. 260. 
Dézma zab jutott gél. 133'8. Mely dézina zab az majorság 
zabbal együtt teszen in summa gél. 393‘8.

1667. 20. Septembris administrált tárházunkban balás- 
falvi udvarbíránk száz forintot, fi. 100.

1667- ben Balásfalvára szállítottak dézma borokat: 
Felsőbajonyi borokat nr. 12. Kisekemezei borokat nr. 3. 
Kiskapusi borokat nr. 2. Mely in summa teszen vas. 
nr. 17.

1667. esztendőben Balásfalván és az jószágban termett 
borok szánta: Tűri szőlőben termett majorság bor van 
28 hordó. Mely hordókban van veder szám ur. 1012, 00 
ezertizenkét veder. Balásfalvi majorság bor van 13 hor
dóval, mely hordókban van veder szám ur. 568. Szép
mezei Sz. Márton adaja két hordóban, melyben van veder 
szám ur. 75. Szépmezei dézma bor tíz hordóban in vasis 10. 
Van benne veder szám ur. nro. 315. Martontelki majorság bor 
van négy hordóval, melyben van veder szám ur. 128. 
Martontelki Sz. Márton adaja három hordóval, melyben 
van veder szám ur. 115. Martontelki dézma borok vannak 
négy hordóval, melyben van veder szám ur. 170. Marton
telki szolgálatbeli borok vannak 16 hordóval, melyekben 
van veder szám ur. 637. Péterfalvi majorság borok vannak 
2 hordóval, melyben van veder szám ur. 74. Tűri dézma 
borok vannak 3 hordóval, melyekben van veder szám 
ur. 102. Szászpataki, viczei, tsufodi és balásfalvi dézma 
borok két hordóban, melyekben van veder szám ur. 60’6. 
Sancsali dézma borok 1 hordóban ur. 40. Péterfalvi 1 hordó 
dézma bor ur. 40. Ezek in summa vannak kilenczven hor
dókban in vasis nro. 90, van bennek veder szám háromezer- 
háromszázharminczhat veder, oo faciunt ur. 3336.

1668. die 17. Április. Balásfalvi udvarbíránk Fábián 
János administrált borok árát háromszáz forintot, fi. 300.

Anno eodem die verő 4. mensis Junii. Balásfalvi 
udvarbíránk Fábián János administrált tárházunkban major
ság és dézma borok árát háromszáz forintokat, fi. 300. 
Balásfalvi udvarbíró Fábián János hozott száz forintot, 
fi. 100.

Balásfalvi udvarbíró Fábián János küldött die 22. Augusti 
kétszáz forintot, fi. 200.

1668. 6. Octobris. Balásfalvi udvarbíró Fábián János 
számtartója által administrált fi. 50.

1668- ban balásfalvi jószágban hol mennyi bor termett: 
Tűri hegyben termett 12 hordó bor apróstúl, melyekben 
van négyszáznegyvenöt veder, <*> ur. 445. Balásfalvi hegy-
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ben termett hordó szám 8, van benne kétszázhetvenöt 
veder, ur. 275. In summa hétszázhuszonegy veder, co 
ur. 721.

Anno 1668-ban Balásfalván lőtt majorság és dézma 
gabonáknak száma: Majorság búza lőtt háromezer kalangya, 
<x> gél. 3000. Dézmában jutott az jószágban mind öszves- 
séggel ezerhétszázhetvenöt kalangya búza s tizenkét kéve, 
<x> gél. 1775 12. Summája az búzának teszen gél. 4775 12. 
Majorság árpa lőtt száznegyven kalangya, gél. 140. Dézma 
árpa húsz kalangya, gél. 20. Summája teszen gél. 160. 
Majorság zab háromszázhuszonnégy kalangya, 324. Dézma 
zab száznégy kalangya s tizenkét kéve, gél. 10412. Sum
mája teszen gél. 432T2.

1668. esztendőben die 20. Octobris. Felsővistiek szol- 
gálatjoknak rendek: Készpénz fi. 400, melynek felit kará
cson napjára, felit pünkösd napjára adják be. Hét rókabűr. 
Két vágómarha. Három sátoros innepnapra három öreg bor, 
vagy ha nem egyért-egyért adjanak harmincz-harmincz 
forintot, mely teszen, fl. 90. Nyárban négy heti dolog.

1669. 10. Mártii. Balásfalván ugyan balásfalvi udvar- 
bíránk Fábián János administrált korcsomapénzt, melyet 
mingyárt Maxainak adtunk bor vételire, fi. 200.

1669. 18. Junii. Balásfalvi udvarbíránk Fábián János 
administrált Batizi által az télben itt Balásfalván1 hagyott 
ökör büröknek árát, fi. 108. Korcsoma bor árát kétszáz 
forintot, oo fi. 200, mely in summa teszen háromszáznyolcz 
forintot, h. 308.

1669. 4. Augusti. Balásfalván majorság búza lőtt liárom- 
ezernégyszáznyolczvan kalangya, co gél. 3480. Ősz árpa 
háromszáz kalangya, <x> gél. 300. Tavasz árpa százötven 
kalangya, <x> gél. 150.

1669-ben vett az felsővistiek adta négyszáz forinton 
az balásfalvi udvarbíró ökröt nro. 33, tehenet nro. 1.

1669. 20. Septembris. Administrált az udvarbíró bor 
árát, fi. 100.

1669. die 6. Septembris. Vagyon béresöker Balász- 
falván pénzzel vettel egyöt negyvennyolcz, id est 48.1 2

1 Apáti Mihály naplójának feljegyzése a Gazdasági Naplónak 
feljegyzésével teljesen összevág. Apali M. naplója szerint u. i. a feje
delem s hihetőleg az egész udvar Fejérvárról Radnótra utazva 18-ikán 
vacsorára Balázsfalvára érkezeit. A Gazd. Napló feljegyzéséből az is 
kitűnik, hogy az idevonatkozó feljegyzést Balázsfalván írták be ebbe 
a naplóba, mit ennélfogova útjokban magokkal vittek, mert nem való
színű, hogy a Naplót Balázsfalván tartották.

2 Ez a bejegyzés Bornemisza A. fejedelemasszony kezeírása, 
mint azt különben sajátos írásmódja, ortográfiája is elárúlja.
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1669. 5. Octobris. Lőtt az tűri szőllőben 16 bor.
1670. 19. Mártii. Fábián János balásfalvi udvarbiránk 

adott ki az jószágra kétszáz köböl zabot, co cub. sax. 200. 
Maga vetett száz köblöt, oo cub. 100. Maradott nyolczszáz 
köbölni ott.

1670. 1. mensis Maji. Balásfalvi számtartónk Váradi 
Mihály administrált ott létünkben 1 balásfalvi jószágunkban 
kiárúit korcsoma pénzt kétszázegy forintot negyvenhat pénzt, 
oo ft. 20F46.

1670. 24. Jnnii. Boér István küldött Radnótiira visti 
pünkösdi adópénzet, fl. 200. Ezen vett az balásfalvi udvar
bíró magának való teheneket a megygyesi sakadalomban 
harminczkettőt, co nro. 32.

1670. 1. Julii. Szároz korcsoma bor árát, vistit küldött 
Boér István, fl. 24.

1670. 14. Julii. Hajtottanak Fogarasból rend szerint 
felhozni szokott felső-visti bárányt Balásfalvára huszonné
gyet, nro. 24. Item affélét, két vágómarhát, nro. 2.

1670. 23. Augusti. Lőtt majorság búza Balásfalván ez 
szerint: 680 kalangya, co gél. no. hatezernyolczszáz (így!) 
Árpa őszi és tavaszi ötszázhuszonhét kalangya, co gél. no.
527. Ros száztíz kalangya, oo 110.

1670. 27. Septembris. Hozott Fábián János balásfalvi 
udvarbiránk Fejérvárra száz forintot, oda való proventust, 
oo fl. 100.

1671. 23. Januarii. Sinkai István fogarasi számtartónk 
administrált balásfalvi jószágunkhoz való Felsővist nevű 
falunak adajában kétszáz forintokat, cc fl. 200.

1671. 2. Junii. Váradi Mihály balásfalvi szám tartó ad
ministrált oda való proventust száz forintot, fl. 100.

1671. 11. Augusti. Lőtt Balásfalván majorság búza 
hétezernegyven kalangya, oo gél. 7040. Ugyanezen eszten
dőben lőtt Balásfalván őszi árpa ezerkétszáznyolczvan ka
langya, CO 1280.

Anno 1671. 29. Septembris in Fejírvár. Adott az balás
falvi czigányvajda, Mihály vajda adójokban tizennyolcz 
forintot, fl. 18.

30. Septembris. Ismét azon vajda az adóban adott tiz 
forintot, fl. 10.

2. Octobris. Adott azon vajda harmadszor két forin
tot, fl. 2.

1672-ben 16. Augusti. Lőtt Balásfalván: Búza nyolcz- 
ezerkétszázötvenöt kalangya, oo gél. 8255. Árpa ezerkét-

1 I. Apafi Mihály naplója ápr. 24-re jelzi Balázsfalvára érkezését 
s ottidőzésiik máj. 3-ikáig tartott.
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százhetven kalangya, <x> gél. 1270. Ros százhúsz kalangya,
<x> gél. 120.

1672. 22. Septenibris. Balásfalvi számtartó Váradi Mi
hály administrált oda való proventust száz forintot, fl. 100.

Anno 1672. 29. Novembris in Álba Júlia. Administrált 
az balásfalvi számtartó az ott való jószágbeli czigányok 
adaja félében huszonnyolcz forintot, fi. 28.

A n n o  1667.

K a t o n a i  p r o v e n t u s .

1667. die 13. Április. Katonai udvarbíránk Székely 
András administrált tárházunkban oda való proventus pénz 
és borok árát Ebesfalvára, fl. 270. Item eodem die nestet 
negyvennégyet, nro 44. Rókabüröket kilenczet, nro. 9.

1667. die 5. Juuii. Katonai udvarbíró Székely András 
administrált búza és bor árát négyszáz és negyvenhat fo
rintot, fl. 446.

1667. esztendőben lőtt Katonában majorság búza, árpa 
'ez szerint: Ősz búza négyezerháromszáz kalangya, gél. 4300. 
Tavasz búza ötszáz kalangya, gél. 500. Ősz árpa ezer ka
langya, gél. 1000. Tavasz árpa négyszáz kalangya, gél 400. 
Summája az kalangya számoknak in toto nro. 6200., mely 
vagyon tizenegy öreg asztagban. Tavalyi asztag van ismét 
két asztag, nro. 2.

29. Octobris. András deák administrált tárházunkban 
katonai proventus pénzt, fl. 227.

1668. Lőtt katonai harmadidei asztagbúl búza öreg 
köböl, cub. major.1 82.

1668. die 30. Április. Székely András hozott három
száz forintot, fl. 300. Item ötven nestet, nro. 50.

Székely András katonai udvarbíró hozott die 10. Junii 
száz forintot, fl. 100. Item nest restantiat négyet, nro. 4, 
eodem die.

1668. 23. Augusti. Katonai udvarbíró Székely András 
küldött korcsoma bor árát szám tartójától Radnótra. fl. 100.

1668. 16. Septenibris. Yitézlő katonai udvarbíránk 
Székely András administrált tárházunkban proventust száz 
forintot Radnóthon, <x> fl. 100.

1 Az öreg köböl, cub. major mellett gyakrabban fordul elő a 
kis vagy szász köböl; latinosán, rövidítéssel cub. sax.
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1669. 6. Maji. Katonai udvarbíránk Székely András 
administrált Fejírvártt létünkben proventus pénzét, fi. 200. 
Item rókabűröket nro. 9.

1669. 21. Augusti. Szamosujvárra katonai számtar
tónk administrált katonai proventust, fi. 114'72. Ennek 
fi. 14‘72 pénze ott maradt praebenda bornak ára.1

1670-ben új esztendő napján kezdetik mi számunkra 
a borgai jövedelem s két esztendeig mienk leszen.

1670. 15. Mártii. Székely András ez szerint írta meg, 
hogy van az veremben több négyszáz öreg köböl búza, 
csépiéit árpa száz öreg köböl; két búza asztag, árpa 
asztag is kettő.

1670. 24. Mártii. Az katonai udvarbíró administrált 
tárházunkban tavalyi restantiában levő korcsoma bor árát 
háromszáz forintot, fi. 300. pro anno 1669.

Item nyolcz restantiaban levő rókabőröket pro anno
1669. nro. 8.

Item ötven restantiaban levő 1669. esztendőbeli nesteket, 
nro. 50.

1670. 12. Augusti. András deák administrált katonai 
proventust, fi. 200.

1670. 15. Septembris in Katona. Az katonai udvar
bíró András diák administrált ott való proventust hetven 
forintot, fi. 70.

Anno 1670. 13. Septembris. Megszámlálván lett Kato
nában ősz és tavasz búza. gabonával együtt ez szerint : 
Ex cub. sax. 270. lett kalongya róla ötezerhétszáznyolczvan- 
hét kalongya, co 5787. Tavasz búzát tizenhárom kis köböl 
és három véka búza után ex cub. sax. 13'3, lett belőle 
kalongya háromszáznegyvennégy, oo gél. nro. 344. Ősz 
árpa vetés száz kis köböl után, ex cub. 100., lőtt kalongya 
ezerszáz, <*> gél. 1100. , Tavasz árpa negyven kis köböl 
után, ex cub. sax. 40., lőtt kalongya hatszázkilenczven, <x> 
gél. nro. 690. Zabot hatvankét kis köböl után, cx> ex cub. 
sax. 62, lett kalongya róla hatszaz, oo cub. no. 600.

Anno 1670. 19. Novembris. Hoztanak Katonából pro
ventus pénzt százhuszonhárom forintot, <x> fi. 123. Quiet.

Anno 1671. 20. Maji. Katonai udvarbíránk Székely 
András administrált tárházunkban korcsoma bor árát, fl. 100. 
Item borgai nestet, nro. 50. Item kilencz róka bürökét, 
nro. 9.

1671. 1. Septembris. Administrált az katonai szám
tartó proventus pénzt Katonában, fl. 200.

1 A fejedelem u. i. aug. 15-én déltől másnap délig Katonában 
időzött. Az itt említett praebendabor ez alkalomból maradt ott.
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1671. die 26. Augusti. Lett az katonai határon: 
Majorság búza hatezer kalongya, gél. 6000. Tavasz búza 
ötszázharmincz kalongya, =o gél. 530. Ősz árpa ezerkétszáz 
kalongya, co 1200. Tavasz árpa hároniszáznyolczvan kalongya, 
co gél. 380. Zab hatszázhatvankét kalongya, co gél. 662.

Anno 1671. 18. Septembris költ katonai levél szerint 
így következnek az asztagok: 1. asztagban ősz búza 
gél. 760. 2. asztagban ősz búza gél. 1050. 3. asztagban 
ősz búza gél. 1040. 4. asztagban ősz búza gél. 545.
5. asztagban ősz búza 540. 6. asztagban ősz búza gél. 530.
7. asztagban ősz búza 545. 8. asztagban ősz búza gél. 540.
9. asztagban ősz búza gél. 350. Az kilencz asztagban, co
nro. 9, vagyon ősz búza kalangya in summa gél. 6000.
10. asztagban tavasz búza gél. 580. Ősz árpa két asztag:
1-sőben van gél. 610. 2-dikban van gél. 1160. Tavasz árpa 
is egy; 1 asztagban van gél. 662.

Anno 1671. 10. Decembris Fejérvár. Administrált az 
katanai udvarbíró, Székely András katonai proventust két
száz forintot, fl. 200.

1672. die 16. Mártii. Administrált katonai udvarbíránk 
számtartója által fogarasi tárházunkban százkilenczven- 
kilencz forintokat hatvan pénzt, fl. 199'60.

1672. 10. Julii. Katonai proventust administráltak, 
fl. 180-43.

1672-ben lőtt Katonában ősz búza 2420 kalangya. 
Tavasz búza 350 kalangya. Tavasz árpa 500 kalangya.

1672. die 28. Novembris. Administrált az katonai udvar- 
biró proventus pénzt, háromszáz forintot, fl. 300. Quietáltuk.

A n n o  1667.
E b e s f a lv i  p r o v e n t u s .

Anno 1667. die 13. Februarii. Ebesfalvi üdvarbiránk 
administrált korcsoma pénzt hatvanhárom forintot, fl. 63.

Anno 1667. die 13. Április. Ebesfalvi udvarbíránk 
Menyhárt administrált tárházunkban ebesfalvi proventust 
ugyan Ebesfalván, fl. 84.

Die 2. Julii. Hozatt ebesfalvi udvarbíró ebesfalvi pro
ventus pénzt, fl. 100’50.

1667. die 2. Augusti. Lőtt ebesfalvi jószágban búza 
kalangya száma majorság, co 4030. Almakerki (!) pénzt

Szádeczky B .: I. Apafi M. fejedelem udvartartása. 5
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adtam hordó venni, melyet ott korcsma pénzt, (így !) fi, 33‘88. 
Ehhez adtam fl. 12. In summa, fl. 50.

1667. die 15. Augusti. Lőtt Almakereken búza kalangya 
kétezerkétszázhúsz kalangya, <x> nro. 2220.1 Majorság lencse 
lőtt tizenhárom köböl s két véka, cub. 13*2. Almakereken 
lett majorság zab ezerötven kalangya, gél. 1050. Ebes
falván lőtt ismét majorság zab, gél. 943. Ebesfalvi jószágban 
dézma búza lőtt gél. 1200. Almakereken lőtt dézma búza 
gél. 585. Majorság borsó lőtt Ebesfalván cub. 60. Ebes
falvi majorság köles gél. nro. 180. Item segesvári, beret- 
halmi és nagysinki processusokbúl dézma zabot szállítottak 
cub. sax. 329‘3.

1667. Ebesfalván vetettek búzát kétszázhetvenkilencz 
köblöt, cub. 279.

Asztag szám mostan van jelen Ebesfalván nro. [hiányzik].
Az processusokbúl szállítottak Ebesfalvára dézma búzát 

és egyéb leguminákat.1 2
1668. 30. Mártii. Van az almakereki búza veremben 

búza ötszáztizenegy köböl, co cub. 511.
1668. 5. Septembris. Ebesfalvi pénzt Radnótiira ad- 

ministrált Menyhárt, fl. 144.
1668-ban lőtt Almakereken ezernégyszáz kalangya ma

jorság búza, oo gél. 1400.
1668-ban termett volt az ebesfalvi, ernyei, 3 handorfi 4 

határon majorság búza háromezerkétszáznegyvennyolcz ka
langya búza, gél. 3248. Vitt el az víz ebbűi, gél. 65. Jutott 
dézmabúza az ebesfalvi jószágbúi, gél. 831. Majorság 
búzának summája teszen négyezerhetvenkilencz kalangvát, 
gél. 4079.

1668. Ebesfalvi, hondorfi és ernyei határon őszi búzát 
vetettek el, cub. sax. 288. Almakereken ősz búza vetís, 
cub. sax. 146'2. Generális summája az ebesfalvi, ernyei és 
handorfi határon elvetelt ősz búzának, cub 434'2. Ros az 
ebesfalvi határon, cub. sax. 8; az handorfi határon, cub. 
sax. 5. Summája az rosvetísnek tizenhárom kis köböl, 
cub. 13.

1669. 15. Februarii. Ebesfalvárúl küldött levélbűi lát
ván elcsípeltetvén az majorság zabot lőtt, cub. 361. Az

1 Die 2. Julii-tól idáig terjedő bejegyzéseket a fejedelem
asszony sajátkezüleg írta be a Naplóba.

* Ez a bejegyzés is így befejezetlenül maradt, a nélkül, hogy 
a Naplóban a későbbi kiegészítésre helyet hagytak volna.

3 A mai Szászernye Kis-Küküllö megyében; Ebesfalvához tartozó 
részjószág.

*■ Szintúgy Ebesfalvához tartozó részjószág; ma H undorf néven 
a régi Ebesfalva-tól, a mai Erzsébetváros-tól északra.



67

rudályi1 és újfalvi1 2 harmad- és negyedidei dézma búzát 
elcsípelvén lőtt szeműi, cub. 144 utóllyával együtt.

1669. 21. Februarii. Ebesfalváról költ levélben van 
írva: az almakereki zabot elcsípelvén lőtt kétszáznyolcz 
köböl, cub. 208.

1669. die 22. Februarii.Ebesfalváról kült (így!) búza jedzís 
ez szerint vagyon leírva: Karácson hovában csípeltettem 
el az egyik negyedidei hondorfi3 asztagat, melyből lőtt 
elei, cub. sax. nro. 931, utóllya, cub. sax. nro. 9. Item 
egyik hatodidei ebesfalvi búza asztagot, melynek lőtt szeme 
elei, cnb. sax. nro. 233' 1, utóllya cub. sax. nro. 13'2. Summa 
facit cubulos Saxonicos, nro. 349. Ebből töltettem az alma
kereki vermekben, cub. sax. nro. 312. Mensis Januarii csí
peltettem el az ujfalvi és rudalyi harmadidei dézma asz
tagot, lőtt szem búza. cub. sax. nro. 54, utólyn, cub. sax. 
nro. 151. Summa facit cub. sax. nro. 146‘1. Ez mind jelen 
megvagyon. Vagyon még ebesfalvi csűrkertben negyedidei 
búza asztag nro. 3. Item az gyümölcses kert megett major
ság tavalyi asztag, nro. 3. Ugyanott dézma asztag tavalyi 
nro. 1. Ernyei határon harmadidei majorság asztag, nro..
2. Hondorfon majorság asztag, nro. 3. Dézma asztag nro-
1. Teszen in summa, az ki még jelen vagyon, asztag tizen, 
három. nro. 13. Almakereken is vagyon másfél asztag, nro. 1V-2,

Mensis Januarii csipeltek két asztagot Almakereken, 
melynek egyikében volt gél. nro. 423, lőtt elei cub. 80. 
utólya cub. sax. nro. 5'3. Item mást is csípeltettem, melyben 
volt gél. 390; lőtt elei cub. sax. nro. 86, utóllya cub. sax. 
nro. 5. Summa facit cub. sax. nro. 176‘3. Ebből töltettem 
az vermekben cub. 166. Azelőtt is töltettem volt cub. 
sax. 666. In summa teszen, az kit már az almakereki ver
mekben töltettem, az Ebesfalváról odavitt búzával cub. 
nro. 1144.

Mensis Januarii csípeltettem el Almakereken egy búza- 
asztagot, melyből lőtt cub. sax. nro. 186, utóllya búza cub. 
sax. nro. 8. Ez mind megvagyon, meg jelen.

1669. 10. áprilisig elvetettek Almakereken zabot száz- 
harminezöt köblöt, cub. sax. 135.

1669. die 25. Április. Ebesfalvi számtartónk, Száva 
Péter váltott ki az berthalmi (így /) püspöknétől idvözűlt 
anyánktól zálogban odavetett kilencz kettős aranyat az 
korcsoma lucrum pénzből, pro fi. 60.

1 Ma is meglévő falu Nagy-Küküllő megyében, Segesvártól nem
messze.

2 A mai kis-küküllőmegyei Teremiújfalu értendő.
3 Ez a helynév váltakozva hol Handorf-nak, hol pedig Hondorf- 

nak fordái elő.
5*
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Ebesfalvi majorság és dézma juhokrúl való extractus, 
mely költ 13. Maji anno 1669.
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Sankuly Simon major előtt . . 248 4 189 6 88 2 102 108 í i
Karácson Opra major előtt . . 216 7 123 4 91 5 91 85 4 2

Az majorság juhok summája 464 11 262 10 179 7 193 193 5 3

Ebesfalvi dézma juhok . . . 18 — 7 — 1 — 11 7 — —

Ernyei dézma juhok . . . 6 1 4 — - — 2 4 1 —
Hondoríi dézma juhok . . . 4 — 1 1 — — 1 3 — —
Rudalyi dézma juhok . . . 3 — — — — — — 3 — —
Ujfalvi dézma juhok . . . . 8 — 8 — — — 5 3 — —

Dézma juhok summája 39 1 20 1 1 — 19 20 1 —

Mind majorság és dézma juhok-
nak generális summája . . . 503 13 282 11 180 7 212 213 6 3

Az mely majorság és dézma juhokat az két majorokra 
osztottak, ju to tt egyiknek egyiknek.

M ajor Sim on e lő tt: Karácson öpra e lő tt:
Fejős j u h ..........................nro. 258 Fejős j u h ................nro. 245
Fejős kecske . . . .  nro. 4 Fejős kecske . . . .  nro. 8
Meddő ju h ..........................nro. 189 Meddő juh . . . .  nro. 143
Meddő kecske . . . nro. 6 Meddő kecske . . . nro. 5
B erbécs...............................nro. 88 B erbécs.....................nro. 92
Czap 1 ...............................nro. 2 Czap...........................nro. 5
Kos bárány . . . .  nro. 107 Kos bárány . . . . n ro. 105
Nőstény bárány . . . nro. 113 Nőstény bárány . . . nro. 100
Bak o l l ó ..........................nro. 1 Bak o l l ó ................nro. 5
Nőstény olló . . . .  nro. 1 Nőstény olló . . . .  nro. 3

Generális summája mind az majorság és dézma juhoknak 
promiscue facit nro. 1430.

1 A bak-kecské-nek oláhos neve.
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Almakereki majorság és dézma juhokról való generális 
extractus, mely költ die 13. Maji anno 1669.

Majorság j u h :

Fejős j u h ..................... nro. 53 C z a p .....................................nro. 6
Fejős kecske . . . .  nro. 5 Az idei nőstény bárány nro. 23
Meddő juh . . . . .  nro. 80 Az idei kos bárány . . nro. 19
Meddő kecske . . . .  nro. 1 Az idei bak olló . . . nro. 2
B e r b é c s ............................... nro. 69 Az idei nőstény olló . nro. 3

Majorság juhoknak summája tészen nro. 261.

Dézma ju h o k :
Fejős ju h ................................nro. 9 Meddő j u h ...........................nro. 5
Meddő kecske . . . .  nro. 3 Öreg berbécs . . . .  nro. 1
Az idei kos bárány . . nro. 8 Az idei nőstény bárány. nro. 1

Summa facit nro. 27. Mind majorság és dézma juhoknak 
generális summája teszen promiscue nro. 288.

1669. 23. Junii. Ebesfalvi udvarbíránk Székely Meny
hárt hozott Radnótiira korcsoma bor árát fl. 101, <x> száz- 
egy forintot.

1669. 4. Augusti. Lőtt majorság búza az ebesfalvi, 
handorfi s ernyei határokon háromezerharmincz kalangya, 
co gél. 3030. Az dézma búza az ebesfalvi, ernyei, ujfalvi, 
rudalyi határokon gél. 828, co nyolczszázhuszonnyolcz. 
Almakereken lőtt dézma búza számunkra való négyszáz- 
negyven kalangya s tizennégy kéve, 440'14.

1669. 6. Octobris. Ebesfalvi írott partialis extractus 
szerint addig oda szállított s ott termett boroknak leírása. 
Radnótid majorság borok: huszonöt hordó, vas. nro. 25, 
vederszám nyolczszáznegyvenkét veder, co ur. 842. Rad
nótid dézma vas. 1, vederszám ur. 25. Bogáti dézma és 
majorság: Három hordó vas. nro. 3, vederszám ur. 94'5. 
Radnóthi pénzen vett borok öt hordóval, vas. nro. 5, 
vederszám ur. 154'4. Ujfalvi szegénységrűl maradt szőlők 
bora hat hordóval, vas. 6; vederszám ur. 231. Yáras fejiben 
kiosztott tallérokért való bornak beadása: A válthidiak 1 
86 tallérért adtak be huszonegy hordó bort, vas. nro. 21, 
veder szám ur. 874. A táblásiak 1 2 adtak be 60, co hatvan 
tallérért tizenöt hordó bort, vas. 15, veder száma ur. 598'1.

1 Valdhid, szász elnevezése szerint Waldhütten, a régi Med- 
gyes székhez tartozott; Ebesfalvához közel.

2 Nagy-Küküllő megyében, Medgyes közelében ma is meg
levő falu.
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A nagykapusiak 1 50 tallérért tizenhárom hordóval, vas. 13, 
veder száma ur. facitnro. 507. In summa az százkilenczvenhat 
tallérért az mit beadtak, co pro 196 tall. teszen negyvenkilencz 
hordó bort, co nro. vas. 49, melyben veder szám van ezer- 
kilenczszázhetvenkilencz veder s egy ejtel, co ur. nro. 1979'1. 
Gálfalvi majorság bort is vittek oda: Majorság bort 5 hor
dóval, veder száma ur. 158. Dézma és Sz. Márton adajában 
vett bor három hordóval, veder száma ur. 89. Ennek sum
mája teszen 8 hordót, veder száma ur. 247.

1669. 10. Octobris költ extractus szerint lőtt majorság 
bor Almakereken: Az Alsó hegyben vas. 10, ur. 304. 
Sas hegyben vas. 5, ur. 143. Veres hegyben vas. 4, ur. 161. 
Summa 19 hordó, veder szám nro. 607.1 2 Dézma, kilenczed, 
Sz. Márton adajában, búza árában és vágó barom árában 
töltött bor 46 hordóval. Van benne veder szám nro. 1803. 
Az majorsággal együtt van öszvességgel 65 hordó, co 
2500 3 veder.

Quietantiak, Fogarasban hordtak.
1669-ben mi parancsolatunkból ezeket szállították 

Fogarasban egynéhány ízben :
24. Novembris. Szemen szedett lisztet cub. sax. 20. 

Őszi tömlőt nro. 1, melyben volt libr. 70. Őszi sajtot nro. 15.
6. Decembris. Magunk italjára való borokat hat hor

dóval, volt benne ur. 196. Tyúkot háromszázat, tyúk hasznát 
is annyit.

28. Decembris. Szemenszedett lisztet 15 kis köblöt. 
Csizmadiáknak való fonalat négy gombolyaggal.

29. Decembris. Ludat kettőt, sütnivaló malaczot nyolczat, 
tyúkot s szőlőt egy-egy kosornyával, viaszai hatvanthat fontot.

30. Decembris. Pujkát kettőt, ludat négyet, tyúkot 
négyet, malaczot tizet. Vásznat kétszáz singet. Égetett bort 
három átalagocskában hat vedret. Tyúkmonyat 4 negyven- 
kilenczet. Erről quietáltuk Menyhártot, mind számtartóját. 
Balásfalva 12. Februarii 1670.

Fogarasban hoztak 1670-ben.

2. Januarii. Sütnivaló malaczot nro. 12. Kövér ludat 
nro. 2. Kövér tyúkot nro. 4.

9. Januarii. Szemen szedett lisztet cub. sax. 12. Mézet

1 Itt az Ebesfalvához közel fekvő Nagykapus értendő.
2 í g y ; 608 helyett.
3 í g y ; 2410, illetve 2411 helyett.
4 A tyúkm ony  és tyúk haszna  alatt tojást kell érteni.
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egy általagocskában ur. 5. Tyúk hasznát nro. 25. Magunk 
italjára három hordó bort, ur. 114.

17. Januarii. Szemenszedett lisztet tíz kis köblöt, <*> 
cub. sax. 10. Nyári tömlőt nro. 3, volt benne font 296. Misért 
(=méhsert) egy általagban ur. 7. Viaszát két darabban, fontot 
87-tet. Tyúk hasznát nro. 35. Errűl is Menyhártot, szám
tartójával együtt quietáltuk. Balásfalva 12. Februarii 1670.

Anno 1670. die 24. Augusti. Lőtt majorság búza 
Ebesfalván kétezerháromszázharmincz, nro. 2330 kalangya.

1670. 18. Septembris. Hondorfi majorság zab, gél. 600. 
Rudalyi majorság zab, gél. 560. Szárosi1 határon majorság 
zab, gél. 100. Summa gél. 1260. Borsó cub. sax. nro. 30. 
Lencse cub. sax. nro. 8. Ebesfalvi dézma búza, gél. 288. 
Ernyei dézma búza, gél. 144. Hondorti dézma búza, gél. 83. 
Ujfalvi dézma búza, gél. 234. Rudalyi dézma búza, gél. 81. 
In summa teszen gél. nro. 830. Majorság köles van gél. 95. 
Eddig vetettek búzát cub. sax. nro. 120.

1671. 6. Januarii administrált az ebesfalvi számtartó 
proventus pénzt, fl. 201'20.

Anno 1671. 11. Julii. Administrált Menyhárt két úttal 
szegények búzája árát hatvanhat forintot, fl. 66’65.

23. Julii in Ebesfalva. Administrált Menyhárt uram 
gálfalvi híd jövedelemből harmincz forintot hat pénzt, 
fl. 30-6.

1672. 23. Januarii. Az számtartó hozott be proventus 
pénzt száztizenöt forintot, co fl. 115.2

1671. 9. Augusti hozott Menyhárt levele szerint lőtt 
ebesfalvi és hondorfi határon búza ezerötszáznegyven 
kalangya, gél. 1540.

1671. 8. Septembris. Lőtt Ebesfalván majorság búza, 
gél 2540. Almakereken majorság búza, gél. 2075. Ebes-

1 A régi Medgyesszékhez tartozó Erzsébetváros (Ebesfalva) 
közelében fekvő Szászsáros falu

1 Ezt követi a Diariumban egy lap élére vetett új czim s néhány 
bejegyzés, mely azonban keresztűl-kasúl írt húzásokkal törülve van. 
Tartalma a következő : Anno 1667. Bonyhai proventus. — Anno 
1667. die 14. Februarii. B onhaj udvarbíró Pepely Ebesfalvára hozatt 
dézmák és egyéb bor árát, fl. 54. (A czím kivételével Bornemisza A. 
feljegyzése.)

1667. die 12. Április. Pebelye M ihály bonyhai udvarbíránk 
bor árát küldött, fl. 46.

1667. die 3. Jun ii. Pepellie (így !) M ihály bonyhai udvarbíró kor- 
csomabor lucrumát hozott, ötven forintot, fl. 50. ,

1667. esztendőben lett búza Bonyhán, kalangya 2270, kétezer- 
kétszázhetven kalangya. Dézma zab gél. 281. M ajorság kender gél. 18. 
D ézma kenderrel együtt gél. 68'5. D ézma ros gél. 3.

E bejegyzéseket az újólag kiírt „E B E S F A L V A “ czím után az 
ezen jószághoz tartozó bevételek folytatólagos feljegyzései követik.
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falvi jószágban dézma búza, gél. 752. Almakereken dézma 
búza, gél. 500.

Anno 1672. die 16. mensis Augusti. Menyhárt írása 
szerint az három határon lőtt majorság búza kétezernégy- 
száznyolczvannégy kalangya, oo gél. 2484. Majorság ros 
százharmincz kalangya, co gél. 130. Ebesfalván lőtt ez 
szerint az gabona 1672-ben: Ebesfalvi határon termett 
búza gél. 1415. Ernyei határon termett búza gél. 350. 
Hondorfi határon termett búza gél. 719. Az három határon 
in summa teszen gél. 2484. Ebben csípeltek el 145 kalangyát; 
lőtt elei cub.581; utóllya lőtt cub. 2, alább való utóllya cub. l 'l .  
Dézma búza: Ebesfalvi dézma búza gél. 156. Az papok 
adták ernyei dézma búza gél. 124. Hondorfi dézma 78. 
Ujfalvi dézma búza gél. 195. Rudalyi dézma gél. 85. 
Teszen in summa gél. 638. Ezenkívül egy deticiált ember 
búzája gél. 65. Item fugitivus jobbágyok búzájok gél. 36. 
Summa teszen gél. 101. Őszi árpa ebesfalvi határon termett 
gél. 48, melybűi lőtt cub. 18’3. Hondorfi határon termett 
gél. 22, utóllya is lőtt cub. 7. Az ebesfalvi, rudalyi, hondorfi 
határon zab lőtt in summa gél. 979.1

1672. Hunyadi proventus pénz.
1672. 9. Junii. Hedri Benedek hozott be hunyadi pro

ventus pénzt, fi. 199'64.
1672. 4. Octobris. Hedri uram hozott be hunyadi pénzt, 

fi. 300. Item huszti só árái is hozott, fi. 600.

A n n o  1667.
G á l f a lv i  p r o v e n t u s .

Die 3. Februarii hozatt gálfalvi bíró Szent Márton 
adaját 1667. pén[z]t, fi. 9.

Die 6. Februarii gálfalvi bíró hozatt hídvám pénzt 
kilencz forintot, id est fi. 9.

1 A Diariumba, a Görgényi proventus feljegyzései után külön 
ívrét lapon a kötetbe utólagosan beragasztott ú. n extractusaczka 
van 1672. szept 5-ről, mely az itt felsorolt aug. 16-iki feljegyzéseket 
tartalmazza. Ez csak annyiban részletezőbb, hogy a zabtermés 
mennyiségét az egyes határokra nézve is közli. És pedig az ebesfalvi 
határon gels. 19; az rudalyi h. gels. 740; az hondorfi h. gél. 220. 
Ez utóbbira nézve zárójel között még azt is megjegyzi, hogy még 
aratatlan is vagyon.
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1667. die 9. Augusti hozatt gálfalvi bíró hídvám pénz, 
fl. 19.1

1667. esztendőben lőtt majorság búza G-álfalván négy- 
száznyolczvan kalangya, co gél. 480.

1668-ban Gálfalván lett búza négyszáz kalangya, <x> 
gél. 400. Árpa gél. 30.

1669. 23. Junii gálfalvi bíránk Réti János hídvácnját 
hozott be fl. 38.

1669. 10. Augusti hozott levél szerint lőtt Gálfalván 
majorság búza háromszáznegyven kalangya, co gél. 340. 
Árpa negyven kalangya, co gél. 40.

1670. 21. Junii. Réti János administrált hidvám pénzt, 
fl. 30.

1670. 29. Julii küldött Réti János hídvám pénzt, fl. 20.
1672. 19. Januarii. Administrált az gálfalvi bíró Réti 

János hidvám pénzt, fl. 18. Quejtáltuk].
1672. 4. Junii. Menyhárt hozott be gálfalvi hídvám 

pénzt, fl. 161.

Anno 1671. a 8. Julii. Harminczadrúl való proventus.1 2

1671. 8. Julii administrált Batizi m. váradgyai3 har- 
minczad proventusát négyszáz forintokat, co fl. 400.

1671. 8. Augusti. Ádministrált Horvát András har- 
minczad proventust Radnótiira, fl. 988.

Item vásárlást ez szerint: Másfél kantár faolajt pro 
fl. 33. Három kantár riskását pro fl. 30. Harminczhat ej tel 
czitromlevet, ejtelét 65, co hatvanöt pénzen, teszen fl. 23‘40. 
Faolajmagot, 14 fontot, fontját 10 pénzen, teszen fl. 1'40. 
Kapornyát húsz fontot pro fl. 6. Az faedények ára fl. 1'80. 
Az vásárlás summája teszen fl. 95'60.

1671. 7. Septembris küldött Horvát András harminczad 
proventusát, fl. 994. Item vásárlást huszonöt forint árát s 
hetvenöt pénz árát, fl. 2575.

1671. die 25. Decembris administrált Tornya Péter
1670. esztendőbeli restantia pénzt rationak eligazítása 
szerént, fl. 18.

1 A czímtől idáig egymás után következő három bejegyzés 
Bornemisza Anna fejedelemasszony kezeírása.

2 A harminczadok rendszeres leírása alább, külön czím alatt 
következik. Ez a néhány bejegyzés azonban ott nem fordul elő. 
E külön írt bejegyzés oka talán az, hogy ezeket ott kellő időben 
felírni elfelejtették s később nem akarták megzavarni a Napló időrendjét.

3 T. i. mcirosváradgyai. Ma Alsó- és Felső-Marosváradja van 
Alsófehér megyében, Gyulafehérvárhoz közel.
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A n n o  1667.
S z á s z  p a p o k t ú l  v a ló  p r o v e n t u s .

1667. die 25. Az szebeni polgármester, az mety ötezer 
forinttal tartoztanak volna, annak két ezerit Urunk ő kglme 
elengedvén, hozott meg benne kilenczszáz forintokat Vásár
helyre, fl. 900.

1667. die 21. Mártii az szebeni polgármester küldött Bojér 
Sigmond uramtúl hatszáz forintokat Fogarasban, co fl. 600.

1667. die 26. Április administrált Lukács deák szász 
papok census catedraticust1 és a dézmák váltságát aranyat 
nro. 675; tallérokat, nro. 447; 14 lotos ezüstöt, hét girat. 
A mely cédula szerént igy vagyon: Medgyi1 2 capitulum 
adója, tall. 257 ; arany, nro. 12. Kézdi capitulum aureos, 
nro. 290. Kőhalmi capitulum aureos, nro. 210. Régeni 
capitulum aureos, nro. 53, hét gira ezüstöt. Szászsebesi 
capitulum aureos, nro. 203; talleros nro. 208.

1667. die ultima Április administrált ismét Lukács 
deák beszterczei capitulumból szász papok adóját census 
katedraticust és dézmák váltságát vert aranyakat nro. 147. 
22 tallér helyén3 aranyat, nro. 11. 14 lotos ezüstöt, nro. 18, 
OD tizennyolcz girát.

1668. die 23. Januarii. Beszterczén administráltak 
honorárium zsebben való 4 pénzt az szászok két ezer forintot, 
fl. 2000. Van még hátra ezer forint, fl. 1000.

[Széljegyzet Bornemisza A. kezeírásával:] Azután meg
adták az ezer forintot.

1668. 22. Április. Fejírváratt administráltak az szereda- 
helyszéki papok kétszázhét aranyat tallérral elegyest, <x> 
aur. 207. Item szebenszéki papok administráltak 1668. és
1669. esztendőre való papok adaját, oo fl. 40.

Anno 1668. die 23. Április administrált az berethalmi 
szász püspök census cathedraticust és dézmának váltságát 
az szász papoktól ez szerént: Medgyesi capitulum aranyat, 
nro. 12; tallérokat in summa nro. 257. Beszterczei capitulum 
aranyakat, nro. 158; tizennégy lotos ezüstöt, 18 girát. 
Kézdi capitulum aranyat, nro. 290. Kőhalmi capitulum 
aranyat, nro. 210. Régeni capitulumból aranyat, nro. 53 ; 
14 lotos ezüstöt hét girát. Az barczai szász papok pro 
anno 1668 et pro anno sequenti, fl. 80.

1 Census catedraticusát helyett.
2 íg y ; medgyesi helyett.
3 T. i. helyett.
4 Eredetiben sebben való-nak van írva.



75

Anno 1668. die 16. Maji administrált az görögök bírója 
Lukács deák által tárházunkban esztendőnként való, szokott 
adójokban, a Szent György napi adójokban fi. 600, co hat
száz forintokat.

1668. die 4. na[p]ján novembernek adtak az szászok 
honorariom pénzért posztót az magyar gyalagok köntesekre, 
melyet adtak fi. 300, háromszázért, melyet ugyanekkor ki is 
osztattak köztek. 1

Ugyan die 4. nap Ígértek az honorariomban s Szent- 
pálli s Gilláni uramék által Fejérváratt, fi. 3000.1 2

Szebeni polgármester uram honorariumbeli annualis 
pénzben administráltatott Hegyesi Gergely étekfogónk által, 
mellette lévén egy polgár ember is, másfél ezer forintot 
pro eodem anno 1668. és még pro eodem anno résfal ugyan 
még ad solvendum ugyanannyi, <x> másfélezer forint. Fagaras 
die 22. Decembris 1668.

1669. die 8 . Februarii Fejérváratt a gyűlés 3  alatt szebeni 
polgármester uram megküldött, administráltatta az hátra 
maradott másfél ezer forintot az 1668. esztendőre valót, 
a honorariumbeli pénzt. 4

Anno 1669. die 23. Április administráltak az szász 
papok census cathedraticus és dézmának váltságát pro anno 
subsequenti 1670. Lukács deák által aranyat, tallérokat, 
ezüstöt és poturapénzt (így!): Medgyesi capitulum aranyat, 
nro. 12. Kézdi capitulum aranyat, nro. 290. Kőhalmi 
capitulum aranyat, nro. 210. Régeni capitulum aranyat, 
nro. 53. Szeredahelyi capitulum aranyat, nro. 207. Summa 
arany nro. 772. Az medgyesi capitulum tallérokat adott 
nro. 257. Tizennégy lotos ezüstöt adtak m. nro. 25. A besz- 
terczei capitulum százötvennyolcz aranyért adott potura 
pénzt, fi. 632. Ennek százát az Farkas Ferencz két árva 
leányának adta Urunk őnga. 5

1669- 19. Maji. Az görögök Sz. György napi adójukat, 
mely hatszáz forinttal tartoztak, administrálták, készpénzül 
négyszáz huszonhat forintot. Százhetvennégy forintjáért 
Páter Jánostól vásároltunk holmit s abban tudván, teszen 
azzal együtt hatszáz forintot, co fi. 600.

1669. die 19. Octobris. Szebeni polgármester uram 
annualis honorariumbéli pénzben administrált Fejérváratt

1 Bornemisza A. bejegyzése. Az íráshibákat kijavítottuk.
2 Bornemisza A. kézírása.
3 Ez az orsz. gyűlés jan. 28-ikán kezdődött, mint azt a feje

delem Naplójába is bejegyezte.
Alább az administrálta  szó lapszélre írt közbeszúrás.
i A Naplóban ez után egy fél lapnyi üres hely maradt.
5 A Naplóban ez után öt-hat sornyi hely üresen maradt.
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készpénzt fl. 3340. Ugyanakkor administrált az gyalogoknak 
huszonhárom vég posztót, az honoráriumban tudván. Az posz
tónak az ára teszen fl. 460, mely teszen az posztóval együtt, 
teszen in summa fl. 3800. Maradtak adósa fl. 1200.

1669. 17. Novembris Medgyesen adták be az görögök 
adajukat hatszáz forintot, co fl. 600.

1669. die 16. die (így!) Decembris a mely ezerkétszáz 
forintok hátra maradtak volt az szebeni honoráriumból 
administrálták, fl. 1 2 0 0 .

Anno 1671. die 14. Octobris szebeni polgármester 
uram annualis honorariumbeli pénzben administrált Fejér
várra készpénzt, fl. 1370'48, co ezerháromszázhetven forintot 
negyvennyolcz pénzt.

1670. 31. Januarii az beszterczeiek administráltak 
praefectus uram által az harminczadért, ezen esztendőre 
tartozó száz aranyért, poltura és garas pénzt négyszáz 
forintot, fl. 400.

Anno 1670. die 25. Április administráltak az szász 
papok Lukács deák által cathedraticus censust és az déz- 
mának váltságát pro anno subsequenti 1671 : Kézdi capi- 
talum aranyat, nro. 290. Kőhalmi capitulum aranyat,
210. Beszterczei capitulum aranyat, nro. 118. Szeredahelyi 
capitulum aranyat, nro. 8 6 . Régeni capitulum aranyat, 
nro. 53. Medgyesi capitulum aranyat, nro. 12; tallér pótolás 
arany, nro. 6 ; tallérokat nro. 157. Brassaiak adtak fl. 80. 
Szebeniek adtak fl. 40; ezüstöt girát nro. 25.

1670. die 23. (igy!) Az szebeni görögök pro anni 
ejusdem 1670, primo termino administráltak Fejérváratt 
Piros Kozma által hatszáz forintot, magunk számára való 
ajándék pénzt, fl. 600.

1670. 20. Octobris hoztak az szebeniek honorárium
pénzt kétezer forintot, co fl. 2 0 0 0 .

1670. 30. Octobris hoztak az szebeniek honorárium
pénzt, fl. 715.

1670. 10. Novembris administrált Neist András romosi1 

praedikátor szászvárosi capitulumbéli árenda pénzt negyven 
forintot, co fl. 40.

1670. 30. Novembris administráltak az görögök adó 
pénzt Fejírváratt, fl. 600.

1671. 4. Februarii küldött az szebeni polgármester
honorárium pénzt Kománára, 1 2  fl. 600.

1 T. i. romoszi praedikátor. Roraosz Hunyad vármegyében Szász
várostól nyugatra eső falu ma is megvan.

2 A fejedelem t. i ez év febr. 2—6-ig, mint azt Naplójában 
feljegyezte, Kománán időzött.
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Anno 1671. 23. Április. Lukács deák hozta be az 
szász papok cathedraticus censusát és az dézmáknak vált- 
ságát ez szerint, pro anno subsequentis, Ebesfalván: Med- 
gyesi capitulum in summa. tál. 257, aranyat, co aur. nro. 12. 
Kuhalmi {így!) capitulum aranyot, nro. 210. Kézdi capitulum 
aranyat, nro. 290. Beszterczei capitulum tallérral elegy 
aranyat, 158. Szászsebesi capitulum tallérral elegy aranyat, 
207. Régeni capitulum aranyat, nro. 53; tizennégy lotos 
ezüstöt. Az beszterczeiek 18 girát. Az régeni capitulum hét, 
co 7 girát. [Széljegyzet:] Az ezüst nyolcz darabban van. 
In summa az tallérral együtt az aranyok tesznek ezer- 
ötvennyolcz aranyakat és egy tallér[t], co aur. 1058 s ta.ll. 
nro. 1. Ezekben volt arany kétszázhatvan, co aur. 760. 
NB. Három rossz volt. Tallér peuig volt benne nro. 591. 
In Summa tallérul teszen kétezerszáztizennégy tallért az 
ezüstön kivűl, co tall. 2114.

Anno 1671. 14. Maji hozták meg Fejérvárra az görögök 
az Sz. György napra tartozó hatszáz forint adójokat húsz forint 
héjával, co fi. 580. Az húsz forintot is megadták, co ű. 20.

Anno 1671. 13. Novembris Balásfalva. Küldték meg a 
görögök Szent Mártoni adajakat hatszáz forintot, fi. 600.

1671. Hoztak az szebeniek honorariumpénzt, fi. 1370.
1671.27. Novembris az szebeni polgármester hozott hono- 

rariumpénzben meg fi. 1944. Item 27 vég posztót, végit 18 f rint- 
ban, teszen az ára fi. 486. In summa az posztóval fi. 2430.

1671. 22. Decembris hozták meg az beszterczeiek az 
száz aranyot kétszáz talléréi, co tall. imp. 2 0 0 .

1672. 2. Februarii az szebeniek küldtek az honorárium- 
pénzben fl. 800.

1672. 22. Április administráltak az szebenszéki capi- 
tulumbeli szász papok két esztendei catedraticum adójokot 
Castaholczi Bálint által, fl. 40.

1672. 12. Maji szeredahelyi capitulum Balásfalván1 

adott be dézmájuk váltságát aranyot tallérral elegy, mely 
aranyúl teszen aur. nro. 207.

1672. 15. Maji az szebeni polgármester küldött Balás- 
falvára az honorárium pénzbűi fl. 584.

1672. 24. Maji. Szabó Mátyás által Páter János görög 
biró administrált Sz. György napra tartozó görögök adaját 
készpénzét, fl. 589. Item egy font sáfránt pro fl. 11, 
melyei együtt teszen fl. 600, hatszáz.

1 Az udvar ugyanis ez idő tájt Balázsfalván tartózkodott. 
A fejedelem innen indáit ki egy s más dolgaira s ide tért vissza. 
Május 6-án pedig itt született a fejedelemasszonynak halva egy 
fiacskája, kit ugyanott a templomban temettek el. V. ö. Apafi M. 
Naplójá-val.
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Anno 1672. die 28. Junii hozott be Lukács deák az 
szász papoktól dézmák váltságát és cathedraticus censust 
ez szerént: Az medgyesi capitulumból tall. 257; aranyakat 
nro. 12. Kézdi capitulumból aranyakat, nro. 290. Kőhalmi 
capitulumból aranyakat, nro. 210. Régeni capitulumból 
aranyakat, nro. 37; tallérokat aranyért, nro. 32. Besz- 
terczei capitulumból aranyakat, nro. 1 2 1 ; tallérokat 
aranyért, nro. 38. Iiem restantia tallérokat, nro. 36. 
Aranyakat in summa nro. 670. Tallérokat in summa nro. 363. 
Beszterczei capitulumból 14 lotos ezüstét, 18 girát. Régeni 
capitulumból 7 girát. Summa 25 gira.

1672. 21. Junii az oláh püspök hozott be nestet 
Fejírvárra huszonötöt, co nro. 25.

1672. 1. Junii. Radnótiira hozott az tavalyi polgár- 
mester honorárium tavalyi restantia pénzben, fl. 219.

1672. 14. Octobris az fejírvári gyűléskor hozták meg 
az szebeniek az hatezer forint honorárium pénzben, kétezer- 
hatszáz forintot Fejírvárra, 1 <*> fl. 2600.

Item 20-dik Octobris hoztak honorariumpénzt négy
szász forintot, fl. co 400.

Anno 1672. die lO.Novembris administrált az tordasi prae- 
dikator Nagybaczoni Ferencz uram, szászvárosi capitulumbeli 
praedicatorok árendáját pro anno subsequenti 1673, fl. 40.

1672. 18. Decembris az honorariumpénzbűl hoztak
meg az szebeniek fl. 2 0 0 0 .

1672. 31. Decembris hoztak az szebeniek honorarium
pénzt, fl. 900. Item az tavalyi polgármester hozott restantia 
honorariumpénzt, fl. 170.

1667. d ie  1. J a n u a r ii .  

A r e n d á k r ó l  v a ló  p r o v e n t u s .1 2

1667. die 6 . Januarii beszterczei bíró Vallenddorf János 
az beszterczei harminczadnak árendáját erre az 1667. esz
tendőre, úgymint száz aranyat, megadta Vasárhelt. 3

Gferlestey István Hunyad vármegyei arendator 1667. 
esztendőbeli arenda pénzt administrált a Szent György 
terminusra Egri uram által kilenczvenegy forintot, fl. 91.

1 Itt u. i. október 12—20-ig országgyűlés volt, miként azt a 
fejedelem Naplójában is feljegyezve találjuk.

8 A czim eredeti szövegben csak ennyi: Arénádról való. Fel
jegyzője a fejedelemasszony.

3 Bornemisza A. bejegyzése, az ortográfiái hibák kijavításával.
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Item ez elmúlt 1666. esztendei Sz. Mártoni restantia 
pénzt, fi. 1*75.

Anno 1667. die 14. Maji. Kiiküllő vármegyei perceptor 
Tolnai István küldött Szent György napi arenda pénzét 
Kovács Jánostól háromszázhatvan forintot, fi. 360.

Anno 1667. die 24. Maji az görögök administráltak 
Sz. György napi adójokban háromszázharminczkét forintot, 
co fi. nr. 332. A több adójok fizetésekben nálok maradott 
holmi adósságért.

Anno 1667. die 22. Junii administrált az tordai arenda 
perceptor Botsody1 Miklós, fi. 71'40.

Anno 1667. Második terminusi, úgymint Szent Márton 
napi arenda proventust administrált küküllővári perceptor 
Tolnai István kétszáznegyvennyolcz forintot s hetvenöt 
pénzét, oá fi. 248'75.

Anno 1667. die 5. Decembris pro secundo 1 2 termino 
administrált Bosodi Miklós Torda vármegyének arenda 
perceptora százkét forintot és nyolczvanhat pénzt Fagaras
ban, oo fi. 1 0 2 '8 6 .

1668. die 10. Januarii az beszterczeiek az harminczadért 
tartozó száz aranyért administráltak ezen esztendőre négy
száz forintokat, fi. 400, melyet az ifjaknak fizettek ki.

Gellestey István Hunyad vármegyei arenda perceptor 
administrált 1667. esztendőbeli arenda pénzt nyolczvanöt 
forintot, die 22. Januarii 1668. co fi. 85.

Tolnay István Küküllő vármegyei arenda perceptor 
Radnótra die 8. Junii administrált négyszáz forintot, co fl. 400.

Bosodi Miklós Torda vármegyei arendator azon proces- 
susból die 9. Junii Radnóthon arenda pénzt administrált 
hatvanegy forintot, co fl. 61.

Fülpössy Márton deák eodem die Colosvármegyéről arenda 
pénzt kilenczvenkét forintot és tizenkét pénzt, fl. 92'12.3

Szászvárosi praedikator Lengyelfalvy uram ő kglme 
a szokás szerént pro anno subsequenti 1669. az ő kglmek 
capitulumbeli arendájokat administrálta Fejérváratt negyven 
forintot, fl. 40, die 2. Octobris.

Fejérvármegyei arendator Gellén János deák pro anno
1668. die 12. Novembris administrált száz forintot, Albae,
co f l .  100.

1668. 18. Novembris az görgők ezen esztendőre való 
arenda pénzeket Sz. Márton napjára, melylyel tartoztanak, 
administrálták hatszáz forintot, co fl. 600.

1 Ez a név alább mindannyiszor B osodinak  van írva.
2 Eredetiben 2-do-nak van írva.
3 T. i. administrált.
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Tolnay István Küküllő vármegyei arendator azon vár
megye arendájából die 3. Decembris 1668. pro eiusdem 
anni secundo termino administrált Fagarasban kétszáz- 
kilencz forintot és ötven pénzt, <x> fl. 209"50.

Colosvármegyei arandator Musnay Márton pro anno
1668. die 2. Januarii Fagarasban administrált colosvár
megyei arenda pénzt, fl. 55'85.

Torda vármegyei arendator Bosodi Miklós pro eodem 
anni, et die eodem administrált similiter arenda pénzt 
százhuszonkét forintot és 40 pénzt ugyan Fagarasban, 
fl. 122-40.

Anno 1669. die 27. Januarii az beszterczei bíró az 
harminczadért való száz aranyért pro eodem anno 1669 
négyszáz forintot meghozták és beszolgáltatták. Most két
száz forintot, az kétszáz forintot viszont adták uram ő kglme 
commissiojából Geöröffy György uramnak, quietantiajok és 
exhibeált commissiojok szerént.

Fejérvármegyei arenda perceptora 1668. esztendőbeli 
restantia pénzt Gelleén (íígy/) János administrált huszonhat 
forintot, hatvannégy pénzt die 30. Januarii Albae, oc fl. 26’64.

Gerlestiey 1 István Hunyad vármegyei arenda perceptora
1668. esztendőbeli arenda pénzt pro eodem anno die
1. Februarii Albae Júliáé administrált kilenczvenhat forintot 
és hetven pénzt, fl. 96'70.

Colosvármegyei arendae perceptor die 10. Februarii
1669. Albae 1668. esztendőbeli restantia arenda pénzt 
administrált, fl. 34'56.

Küküllő vármegyei perceptor die 11. Februarii 1669. 
restantia pénzt 1668. esztendőbelit Fejérváratt administrált, 
fl. 12-26.

Hunyad vármegyei perceptor nemes és vitézlő Gerlesti 
István anno 1669. die 12. Februarii Fejérváratt a gyűlés 
alatt administrált holmi perceptorságbeli restantiákat pro 
anno 1665 fl. 1, den. 84. Pro anno 1667 administrált 
fl. 8 , den. 11. Pro anno 1668 fl. 11, den. 57. Intoto fl. 21"52.

Doboka vármegyei perceptor die 14. Februarii 1668. 
esztendőbeli restantia pénzt administrált Fejérváratt Borsi 
István negyvennégy forintot, co fl. 44.

1669. 14. Maji Fejír vármegyei arendator administrált 
arenda pénzt fl. 79, <x> hetvenkilencz.

1669. 16. Maji. Tolnai István küküllővári arendátor 
administrált Sz. György napi arenda pénzt, fl. 400.

1669. 31. Maji Torda vármegyei vice arendator Sz. Imrén

1 Fentebb Gellestey-nek volt írva, alább Gerlesti-nek és Ger- 
lestei-nek is van írva.
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lakó György deák administrált Sz. György napi arenda 
pénzt, fl. 125'81.

1669. 31. Maji. Kolosvármegyei vice arendator Praelukez 
László Sz. György napi arenda pénzt administrált, fl. 180'70.

1669. 11. Junii Hunyad vármegyei vice arendator admi
nistrált Sz. György-napi arenda pénzt Gerlestei István, fl. 70.

1669. 7. Decembris. Tolnai István küküllővári arenda 
perceptor administrált fl. 252T2.

1669. die 21. Decembris. Gellestei uram Hunyad vár
megyei arendator pro anni ejusdem, secundo termino 
administrált arendatorságáról, fl. 8 8 .

Alvinczy János is eodem die Székre ismét vármegyéből 
administrált fl. 31'28.

Item ugyan Gellestyei István Hunyad vármegyei aren
dator elmaradott resrantia pénzt azon 1669. esztendőről 
valót administrált, fl. 12'17.

Tordavármegyei arendator György deák azon vár
megyei arenda proventusból administrált Fej érvárra 81 forin
tot, die 1. Junii, fl. 81.

Küküllővármegyei arendátor viszont Tolnay István 
uram négyszáz forintot, fl. 400, die 3. Junii ugyan Fejérvárra.

1670. 15. Julii. Praelukai László kolosvármegyei arenda 
perceptor administrált arenda pénzt hetvenöt forintot har
minczhat pénzt, co fl. 75'36.

1670. 24. Novembris. Uzoni Mihály hunyadvármegyei 
arenda perceptor administrált arenda pénzt százharmincz- 
nyolcz forintot , OO fl. 138.

1670. die 24. Novembris. Tolnay István Küktillő vár
megyei arendátor Sz. Márton-napi terminusi arenda pro- 
ventust administrált, melyet Gillány (t. i. Gilányi) uram 
hozott, kétszáz forintot, fl. 2 0 0 .

1670. 12. Decembris Thorda vármegyei arenda perceptor 
György deák administrált pro anno praesenti, fl. 57'28.

1670. die 16. Decembris Doboka vármegyei arendator 
Köblösi János azon vármegyének proventusából arenda pénzt 
pro eodem anno 1670. administrált készpénzül kilenczven- 
négy forintot és tizenegy pénzt, fl. 94 'íl. Ebből mindjárt 
adott őnga az óracsinálónak huszonöt forintot, co fl. 25.

1671. 20. Maji küküllővári arendator administrált 
kétszázhuszonkét forintot, fl. co 2 2 2 '2 0 .

1671. 24. Maji. Uzoni Mihály Hunyad vármegyei arenda 
perceptor administrált arenda pénzt ötven forintot kilenczven 
pénzt, co fl. 50'90.

1671. 28. Junii Küküllő vármegyei arenda perceptor 
administrált bárányváltó arenda pénzt tizenhat forintot 
hetvenöt pénzt, co fl. 16‘75. Quietáltuk.

Szádeczky B . : Apafi M fejedelem  udvartartása. 6
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Anno 1671. die 30-dik Septembris. Cserei Farkas ad 
ministrált szigethi harminczad proventust ötszázhatvannyolcz 
forintot huszonhárom pénzt, <x> fi. 568'25 (így !). Contrabont 
pénzt huszonhárom forintot nyolczvankét pénzt, <*> fl. 23‘82. 
Szigethi, tavalyi restantia pénzt százötvenkét forintot tizen
három pénzt, « 3  152'13. Viski proventust ötvenkét forintot 
kilenczvenöt pénzt, <x> ü. 52'95. Láposi proventust háromszáz 
forintot, co fl. 300. Dési és láposi restantia pénzt tizenhat 
forintot huszonkilencz pénzt, <*> fl. lö ‘29. Dési proventust 
százötvenöt forintot, <x> fl. 155. Summa ezerkétszázhatvan- 
nyolcz forintot negyvenkét pénzt, <x> fl. 1268'42. Két vég 
lengyel gyolcsot. Egy végnek két részit. Két karmasin 
szőr övét, <x> nro. 2. Quietáltuk magunk.

1671. 19. Novembris. Hegyesi az uram ő kglme étek
fogója hozott a görögök bírájától az görögök adaját hat
száz forintokat, co fl. 600. (Quietáltuk.)

1671. 23. Novembris hozott az Küküllő vármegyei aren- 
dator arenda pénzt, fl. 90, <x> kilenczven forintot.

1671. 1. Decembris Doboka vármegyei arendator hozott 
be arenda pénzt fl. 131'60.

1671. 2. Decembris Hunyad vármegyei arendator hozott 
be arenda pénzt, fl. 70'60.

1671. 9. Decembris. Colos vármegyebeli arenda percep- 
tor Prelukai1 László administrált arenda pénzt, fl. 70.

1671. 10. Decembris belső-szolnokvármegyei arenda 
perceptor hozott arenda pénzt, fl. 53.

1671. die 21. Decembris a Küküllő vármegyei arendator 
holta uián a fia, Tolnai István restantia arenda pénzt 
hozott, fl. 116'80.

1672. 30. Mártii. Hlyei László administrált méh- és 
bárány váltó pénzt ötvennyolcz forintot, fl. 58.

1672. 15. Maji Balásfalva. Küküllő vármegyebeli arenda 
perceptor Boncza György administrált arenda pénzt három
száz forintot, <x> fl. 300.

1672.die20. Dec. administrált BenczeGyörgy2 tordavárm. 
arenda perceptor arenda pénzt negyven forintot, <x> fl. 40.

1672. 21. Decembris Hunyad vármegyei arenda per
ceptor Uzoni Mihály administrált arenda pénzt, fl. 36‘39.

1673. die 15. Április Doboka vármegyebéli arenda per
ceptor pro anno 1672. restantia pénzt, fl. 80'12.

1673. die 20. Április Hunyad vármegyei arenda per
ceptor Uzoni Mihály administrált az elmúlt 1672-beli restan
tia proventust, fl. 17.34.

J Fentebb Praelukez is volt írva.
* Előbb Boncza, itt Bencze.
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1667. 1. J a n u a r ii .

H a r m in c z a d o k n a k  le ír á s a  e s z t e n d ő k  á lta l.

Die 28. Januarii. Verestornyi harminczadas konyhánk 
szükségére Vásárhelyre hozott főszerszámot ebben ez 1667. 
esztendőben ez szerént: 1

Borsot,1 2 fontot 40, fontját 2 forinton. Tészen az ára 
fl. 80. Sáfránt3 3 fontot, fontját 11 forinton, pro fi. 33. 
Fahéjat 3 fontot, 6 forinton fontját, tészen fl. 18. Szere- 
czendió virágot 3 fontot, fontját 8 forinton, tészen fl. 24. 
Szekfűvet 3 fontot, 8 forinton fontját, tészen fi. 24. Nád
mézet 13l/̂  fontot, egy forinton fontját, tészen fl. 13;50.

Gömbért (így!) 30 fontat, 50 pénzen fontját, tészen fl. 15.
Summája ezeknek tészen 202 forintot és 50 pénzt.
1667. die 8. Februarii. Bellenjeszi (=  Belényesi) uram 

ebben az 1667. esztendőre januariusra való proventust, 
pénzt {így!) hozta meg, úgymint Ü. 1101'50,4 id est ezerszáz és 
egy forintot s ötven pénzt. Item holmi konyhára való esz
közök vásárlására kuszonnyolcz forint árát és nyolczvan 
pénz árát.

Anno 1667. die 10. Februarii adininistrált láposi és 
dési harminczad proventust százkilenczvenhét forint hatvan
két pénzt Görögh András uram, co fl. 196.62. {így!)

1667. februariusi proventust Brassóból készpénzt 
vásárlással együtt hoztam és administráltam kilenczszáz- 
huszonegy forintot és ötven pénzt, co 921'32.5 In arcé 
Fagaras die 8. Mártii. Beliniesy Ferencz inpr.

{Széljegyzet:) Azután az apró 10 lakotak ára volt 
fl. 4’30, abban esett a makula.

Görögh András die 3. Április az harminczadok pro- 
ventusából administrált fl. 700. Három pinczetokat, szépe-

1 A czím s ez első bejegyzés a fejedelemasszony kezeírása, 
sajátosságainak megtartásával, de az ortográfiái hibák kijavításával.

2 Lapszélen: R. ( =  restal vagy restantia) 20 font
3 » R.{ „ „ „ )  3 font.
Ezek keresztül vannak húzva s alább más széljegyzetben a követ

kező magyarázat kíséri: „1667. die 22. Februarii az feljebb megírt 
restantiat (úgy mint) 20 font borsát és három font sáfránt administ- 
rálták. Summája fl. 72.“

4 E bejegyzés idáig Bornemisza Anna fejedelemasszony kézírása.
5 Ez összeg eredetileg betűvel és számjegygyei is 917 frt 50 

pénznek volt írva. Azután javították a forintot mindkét írásban 
921-re. A betűvel írt ötven pénz — valószínűleg tévedésből — javí- 
tatlanúl maradt s a számjegygyei irt 50-et pedig tévesen 32-ré javí
tották, holott 80-ra kellett volna. —  A correctióra vonatkozólag 
egyébként felvilágosítást nyújt a szövegben alább következő szél
jegyzet tartalma.

6*



84

két, fl. 90. Egy tonna heringet pro fi. 13. In Ebesfalva, 
1667. die ut supra.

Szeghalmi András uram brassai harminczad jövedelmét 
cum suis filialibus pro mense Martio anni 1667. administrálta 
készpénzül nyolczszáznegyvenhárom forintot, co fl. 843'75.

(Széljegyzet Bornemisza A. kezével:) Az gyalagoknak 
fizették.

Item ugyan ő kglme küldött azon holnapbéli kiilön-külön 
vásárlásokról való erogatioknak jegyzését pro fl. 221'55.

Anno 1667. die 30. Április Tornya Péter uram az 
zajkányi harminczad proventnsából administrált száz
huszonegy forintot, co fl. 121, pro eodem anno 1667.

Item 1666. esztendőbéli restantia pénzt, fl. 37'24.
1667. die 6. Maji szebeni harminczados Christoph 

János küldött az szokás szerint egy kántorra való fűszer
számot : Borsát lib. 40, sáfránt 6 fontot, szerecsendió 
virágot három fontot, szekfűvet három fontot, nádmézet 16 
fontot, fahéjat három fontot, gyömbért 30 fontot, melynek 
az ára teszen in summa fl. 283.

Anno 1667. die 10. Maji törcsvári harminczados Szeg
halmi András hozott be proventust hétszázharmincznyolczad- 
fél forintot . CO fl. 737-50.

(Széljegyzet Bornemisza A. kézírásával:) Ezt is az 
gyalagoknak fizették.

Berzeti István szászvárossi harminczados 11. Maji ad- 
ministrált Egry Mihály udvari szolgánk által húsz forintot, 
co fl. 20. (Lapszélen a fejedelemasszony kézírásával:) 
Tyúk szedőnek adtuk.

1667. die 4. Junii vitézlő Logofet Demeter várad- 
gyai harminczados két ízben administrált tárházunkban 
hatszáz forintokat, co fl. 600. Most egyúttal ötszázat, 
azelőtt százat. (Széljegyzet Bornemisza A. írásával:) Ezen 
konyhára való marhákat vettek mind.

1667. die 7. Junii törcsvári harminczados Szeghalmi 
András küldött proventus pénzt, fi. 763"60. Item holmi 
vásárlásra költött fl. 15*63. Mely in summa teszen, az 
vásárlás a proventussal együtt, fl. 779"23.

(Széljegyzet Bornemisza A. kezeirásával :) Ezt az 
német magyar szemenyekjnek]1 fizették.

1 T. i. német, magyar katonáknak, vagy a mint mondani szok
ták : hadaknak és szeményeknek fizették. Ez utóbbi alatt lengyel 
zsoldos katonát kell érteni. Megjegyzendő, hogy a fejedelemasszony
nak ez a széljegyzete a szokottnál is rosszabb és betűk kihagyásá
val van írva és alig olvasható. A szemenyek kiolvasását is csak az 
összefüggés segíti és igazolja. Az egész értelme ez leh et: E zt a 
magyar és német kátonáknak, meg a szemenyeknek fizették.
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1667. 13. Junii administrált zajkányi harminc/.ados, 
Tornya Péter harminczad pénzt fi. 100.

(Bornemisza A. lapszéljegyzete:) Ezen bort vettek 
korcsmára.

Eodem die dévai harminczadosnnk Ecsedi Pál deák 
administrált harminczad pénzt fi. 105, az melybűi adtunk 
dévai fűporkoláb Chekei (=Csekei) Tamásnak fi. 50; húszon - 
kilencz forintját penig vice porkoláb Veres Sándornak, fi. 29.

(A fejedelemasszony széljegyzete :) Ezt az dévai tisz
teknek fizették.

1667. die . . A Junii. Horvát András dési és márama- 
rosi harminczadosunk administrált tárházunkban négyszáz 
forintot, fi. 400.

(Széljegyzet a fejedelemasszony kezével:) Ezt a gyala- 
goknuk fizették.

1667. 22. Junii. Logofet adott Fejérváratt rationistá- 
jával együtt váragyai harminczadról fi. 500.

(<Széljegyzet:) Fejérvárra hozták.1 2
1667. Sófalvi kamara ispán Benczér Pál köldött Fejér

várra pénzt, fi. 300.3
1667. Zajkányi harminczados Tornya Péter azon har

minczad proventusból kilenczvenhét forintot nyolczvanöt 
pénzt, fi. 97.85.

1667. die 1. Juli. Horvát András máramarosi harmin
czados restantia pénzt administrált száz forintot, fi. 100.

Szeghalmi András uram in anno 1667. die 6. Julii az 
brassai harminczad proventussából administrált ezerhárom- 
száznyolczvanöt forintot és hetven hetvenhét forintot,4 fi. 
1385 et den. 77. Ez júniusi proventus.

(Széljegyzet:) Ezt mindjárt a komornikok kezében 
adtam udvari ifjak fizetésekre.

Logofet Demeter die 27. Julii administrált váradgyai 
harminczad proventust négyszáz forintot, <x> fi. 400, melynek 
kétszázát Belényesi Istvánnak kéneső beváltására küldöttem.

Szeghalmi András uram anno 1667. die 6. Augusti 
administrált az törcsvári s ahhoz való filialisokról harmin
czad proventus pénzt ezernégyszázhuszonegy forintot és 
negyven pénzt, co fi. 1421'40. Ezenkivűl vásároltatott hat
vankét forint árát és hatvankilencz pénz árát, mely mind 
öszve teszen 1484'09.

1 A napot jelző számjegy el van törülve ; olvashatatlan.
2 Az egész bejegyzés a lapszéljegyzettel együtt a fejedelem

asszony kezeirása.
3 A fejedelemasszony bejegyzése.
4 í g y ; pénz helyett. A 1385 mindkét írásban 1395-röl van 

javítva.
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1667. die 17. Augusti. Logofet Demeter administrált 
váradgyai proventust négyszáz forintot, co fi. 400.

1667. die 1. mensis Septembris dési, máramarosi har- 
minczados Horvát András administrálta pénz négyszáz 
forint, oo fi. nro. 400. Vásárlást is egy nehány forintérőt. 
Készpénz és vásárlás teszen ötszázharminczegy forintokat, 
co fl. 531. NB. Két vég közlandis posztót pro fl. 60.1

Szeghalmi uram Augusti proventust administrált kész
pénzt, harminczad proventusát, fl. 600. A feliről nem 
emlékezem menni volt.1 2

1667. die 9. Septembris administrált konyhánk szük- 
sígire verestornyi harminczados Christoph János egy 
kántorra való fűszerszámot: Borsót lib. 60, sáfránt lib. 6, 
szekfüvet lib. 3, szerecsendió virágot lib. 3, fahéjat lib. 3, 
gyömbért lib. 30, nádmézet lib. 15; kétszázötvenöt forin
tokban, pro fl. 255.

Kolosvári harminczados Ujvárossy István die 15. Sep
tembris hozott azon kolosvári harminczad proventusát 
nyolczszáz forintot. Radnót die etc. supranotato, oo fl. 800.

Logofet Demeter die 28. Septembris váradgyai har
minczad proventusát Fejérvárra administrálta négyszáz 
forintot, oo fl. 400.

Anno 1667. die 28. Septembris dévai harminczados 
Etsedi Pál administrálta másfél száz forint harminczad jöve
delem, (X) fl. nro. 150.

Anno 1667. die 29. Septembris. Komlósy János keres- 
bányai harminczad proventusát administrálta százhúsz 
forintot, OO fl. 120.

Anno 1667. die ultima Septembris. Tornya Péter zaj- 
kányi harminczadosunk administrált azon harminczad pro- 
ventusából készpénz kétszázhatvanhárom forintot és hatvan 
pénzt, fl. 263'60.

1. Octobris szászvárosi harminczados Berzedi3 István 
administrált harminczad pénzt, fl. 40.

Szeghalmi uram pro mense Septembri törcsvári s ahhoz 
való filialisokról pro anno 1667. administrált omnibus con- 
putatis 4 forint hering vásárlással együtt hatszázkilenczvenliét 
forintot és öt pénzt, oo fl. 697'05.

9. Octobris. Logofet Demeter administrált tárházunk
ban, fl. 200.

1 A megjegyzés lapszólre s részben sorok közé van irva ugyan
azon kézírással.

2 Ennek az utóbbi, az eredeti szövege szerint közbeszúrt meg
jegyzésnek vonatkozása homályos.

3 Fentebb Berzeti-nek volt irva.
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Logofet Demeter secundo is administrált harminczad 
proventust die 27. Octobris Fejérváratt, fl. 100.

1667. die 14. Novembris törcsvári harminczados Szeg
halmi András administrált proventust, fl. 615‘96.

Külön-különféle vásárlás diversis vicibus, fl. 282'92. 
In summa fl. 908'88.

Szeghalmi András uram novemberi proventust anni 
1667. administrált készpénzt ezerhárom százhuszonn égy 
forintot, fl. 1324. Holmi aprólék, asztalunkra való egyet- 
másokat ezenküvűl huszonegy forint árát és kilenczven- 
nyolcz pénz árát s egy batka árát; fl. 21'9872- Die
3. Decembris lőtt az administratio.

1667. 24. Decembris az negyedik kántorra való fűszer- 
számot Szebenbűl administrálták, úgymint: Borsot lib. 
nro. 60. Sáfránt lib. nro. 6. Szerecsendió virágot lib. nro. 3. 
Szekfüvet lib. nro. 3. Fahéjat lib. nro. 3. Nádmézet lib. 
nro. 15. Gyömbért lib. nro. 30. Melynek ára fl. 267.

Szeghalmi András uram pro mense Decembri 1667. 
administrált harminczad proventust die 26. Decembris 
Fagarasban mind vásárlással együtt fl. nro. 875'72.

Tornay1 Péter zajkányi és valkányi harminczad proven- 
tusában administrált pro anno 1667. háromszáznyolcz 
forintot. Besztercze 22. Januarii 1668.

Szeghalmi uram pro mense Januario anni 1668. az 
törczvári harminczad proventusából administrált készpénzül, 
fl. nro. 866'56. Ennek számát az administratiokor fel nem 
írhattuk, hanem Szeghalmi uram írja meg.

Anno 1668. die 30. Januarii dévai harminczadosunk 
Ecsedi Pál deák administrált harminczad pénzt negyvenöt 
forintot és tizenkét pénzt, <x> fl. 45‘12.

Szeghalmi uram a törcsvári harminczad proventusából 
die 3. Mártii pro anni 1668. mense Februarii administrált 
kilenczszázharminczöt forintot és tíz pénzt. Fagarasini die et 
anno supranotatis.

6. Április. Cserei Farkas dési, máramarosi harminczad 
pénzt administrált, fl. 37954. Item láposi proventust első 
kántorra, fl. 210. Item dési proventust, fl. 70.

Die 13. Április item administrált ugyan Cserei Farkas 
Páter Jánostól vett egy vég közlandist, in florenis nro. 30.

1668. die 13. Április verestornyi rationista, Szebenben, 
Christoph deák administrált az contractus szerint ezen esz
tendőbeli két kántorra való fűszerszámot konyhánk szük- 
sígire, úgymint: Borsot lib. 120. Sáfránt lib. 6. Szekfüvet

1 í g y ; tollhibából, mert idáig mindannyiszor Tornya Péter 
fordáit elő.
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lib. 3. Fahéjat lib. 3. Szerecsendió virágot lib. 3. Gyöm
bért 30. Nádmézet lib. 28.

Körösbánya harminczad proventust Komlósy János ott 
való harminczados administrált száz forintot die ultima 
Április 1668, fl. 100. Valami juhok féle contrabont pénzt 
is administrált, fl. 16.

1668. 3-dik Maji. Tornya Péter zajkányi harmincza
dos administrált harminczad pénzt, fl. 200.

Item tavalyi esztendei restantia pénzt, fl. 54‘30.
Logofet Demeter die 7. Maji váradgyai harminczad 

proventust administrált kétszáz forintot, fl. 200.
1668. 28. Maji vitézlő Logofet Demeter administrált 

harminczad és vámpénzet fl. 450, melyet ugyan Alvinczi 
Péternek adtam marhák vételire.1

Szekhalmi (így !) András törcsvári harminczados admi
nistrált pro mense Maji anni 1668. az törcsvári har- 
minczadból készpénzül ide Radnótiira fl. 1000. Vásárlás 
volt azon holnapban fl. 53'45.

Cserey Farkas uram alattvaló szigethi harminczadról 
fl. 320. Láposról fl. 452. Láposról contrabontot admini
strált fl. 13‘68. Désről fl. 145. In summa administrált ő 
kghne kilenczszázharmincz forintot és hatvannyolcz pénzt.

Item az szigethi rationista kapniki szükségre vett 
huszonötezer sendelt pro fl. 75. 1668. die 25. Junii Radnóton.

Logofet Demeter az váradgyai harminczad proventus- 
sából administrált Radnóton die 29. Junii háromszáz forin
tot, fl. 300.

Szeghalmi uram pro anno 1668. et mense Junio alatta 
levő harminczadak jövedelmét Radnótra die 4. Julii admi- 
nistrálta: Készpénzt ezerháromszáz és harmincz forintot,
co fl. 1333. (igy !)

Item minap a mely vizát küMött volt, annak tonnája 
den. 70. Sót azon vizának besózására vettek volt pro fl. 
30. Ez tészen fl. 1.

Logofet Demeter die 9. Julii is administrált ratio- 
nistája által Radnótra készpénzt négyszáz forintot harmin- 
czad proventust , CO fl. 400.

Berzeti István az szászvárosi harminczados azon har
minczad proventusából administrált tárházunkban hatvan 
magyar forintot, fl. 60. Görgény die 6. Augusti.

Szeghalmy András uram in eodem anno 1668. pro 
mense Julio készpénzt administrált fl. 858'79. Vásárlás 
volt ugyanakkor ad fl. 55'38.

1 A Naplóban ezután egy bejegyzésre szánt 5—6 sornyi üres 
hely maradt.
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1668. 10. Áugusti Logofet Demeter Matocsitúl küldött 
négyszáz forintot, Ü. 400.

1668. 17. Augusti Logofet Demeter küldött harmin- 
czad pénzt, fi. 300.

Szeghalmi András az alatta lévő harminczadokrúl ad- 
ministrált pro mense Augusto anni 1668. készpénzt hat- 
száztizennyolcz forintot és kilenczvenöt pénzt, co fl. 618'95. 
die 7. Septembris 1668. Radnóth.

1668. 28. Septembris Logofet Demeter harminczad 
pénzt administrált tárházunkban itt Fejírvart fl. 300.

Ecsedi Pál dévai harminczadosunk azon harminczad 
jövedelméből száz magyar forintot die 29. Septembris ad
ministrált, fl. 100.

(1668. 2. Octobris Cserei Farkas máramarosi, dési s 
láposi proventust administrált hétszázhetvenegv forintot s 
huszonkilencz forintot,1 <*> fl. 771*29.)

1668. 8. Octobris vitézlő Tornya Péter zajkányi, vol- 
kányi harminczadosunk administrált kétszázhárom forintot, 
fl. 203.

Keresbányai harminczados Komlósy János azon har
minczad proventusából administrált die 6. Octobris Fejér- 
varatt, fl. 17*87.

Szeghalmi uram die 7. Octobris az Torda-vári s ahoz 
való filialisok harminczadjából nyolczszázharminczegy forin
tot, septemberi proventust, fl. 831.

Logofet Demeter az váradgyai harminczad proventus- 
sából die 9. Octobris Fejérvárra administrált, melyet az 
enyedi sokadalomra marhák vásárlására küldöttünk, ötszáz 
forintot, co fl. 500.

9. Octobris 1668. Berzedi (így!) István szászvárosi 
harminczadosunk administrált harminczad pénzt fl. 53'10.

1668. die 11. Octobris verestornyi rationista ez esz
tendőre való restantia két cantorra való fűszerszámot 
küldte meg:

Borsot lib. 120. Sáfránt lib. 12. Szerecsendió virágot 
lib. 6. Szekfüvet lib. 6. Fahéjat lib. 6. Gyömbért lib. 60. 
Nádmézet lib. 26V4. Melynek az ára in summa teszen 
fl. 440*25.

1668. 13. Octobris hozott Cserei Farkas harminczad 
proventusot Fejírvárra: Szigeti harminczadról fl. 331.79. 
Ugyanoda való contrabont pénzt fl. 20*05. Kapnikon adott 
faggyúra fl. 7. Viszki (így!) proventust fl. 12. Láposi proven
tust fl. 436*85. Dési proventust fl. 170*45. Item ugyanazon

1 így, pénz helyett. Az itt zárójelbe tett bejegyzés különben 
az eredetiben minden magyarázat nélkül keresztül van húzva.
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szigeti proventusból adott abroszok árában a görögöknek 
íl. 732‘50. Lengyelországból hozott confectumokért fl. 72.

Szeghalmi András uram 8. Novembris Fejérváratt 
Lőrincz deák által küldött harminczad proventust hatszáz- 
hetvenhét forintot, co fl. 677.

1668. 8. Novembris. Logofet administrált fl. 200.
Szeghalmi uram pro mense Novembri 1668. administ

rált törcsvári harminczad proventust ezerkétszázharminczegy 
forintot, ahhoz való filiasokkal együtt, fl. 1231.

1669-ben 2-da Januarii Szeghalmi András törcsvári 
proventust, decemberi proventust, készpénzül administrált 
ezerháromszáz forintot, co fl. 1300.

Cserey Farkas uram die 5. Januarii Fagarasban ad- 
ministrálta szigeti harminczad proventusát fl. 366'87. 
Láposi harminc/.ad proventust fl. 250'70. Ugyan láposi 
contrabont pénzt fl. 13'33. Dési harminczad proventust fl. 220. 
Harminczad ház vételre adtam fl. 200. Mely in summa tészen 
fl. 1050'90, co ezerötven forintot és kilenczven pénzt.

Anno 1669-ben 10. Januarii Apáti Ferencz étekfogónk 
első kántorra való fűszerszámot Szebenbűl ez szerint hozott 
meg: Bors libr. 60, pro fl. 0‘95, facit fl. 57. Sáfránt libr. 
6, pro fl. 12, facit fl. 72. Szekfűvet libr. 3, pro fl.
8, facit fl. 24. Szerecsendió virágot libr. 3, pro fl. 8,
facit 24. Fahéjat libr. 3, pro fl. 5, facit fl. 15. Nád
mézet libr. 15, pro fl. 1, facit fl. 15. Gyömbért libr.
30, pro fl. 0‘50, facit fl. 15. Summa pro fl. 222.

Colosvári harminczados Ujvárosy harminczados 1668. 
esztendőbeli harminczad proventust administrált arany, tal
lér és usual pénzűi ezerharminczöt forintot Albae Júliáé 
die 30. Januarii 1669. co fl. 1035.

Tornya Péter keze alatt való zajkányi és volkányi 
harminczadok proventussából administrált pro anno 1668. 
praeterito Fejérváratt die 1. Januarii 1669. négyszáz forin
tot, co fl. 400.

Berzeti István szászvárosi harminczados azon har
minczad proventussából administrált pro anno 1668. die
1. Februarii 1669. hetven forintot, co fl. 70.

Anno 1669. die 5. mensis Februarii Szeghalmi András 
brassai harminczadosunk administrált kezünkhez januáriusi 
pénzt kilenczszáznégy forintot.

Komlósi János keresbányai harminczados azon har
minczad proventus pénzt administrált die 3. Februarii cir- 
citer fl. 42. Albae 1669.

Anno 1669. die 19. mensis Februarii Logofet Deme
ter váradgyai harminczadosunk administrált harminczad 
proventust száz forintot, co fl. nro. 100.
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1669. 22. Februarii Eötvös Mihály aranyváltónk topán
falvi harminczad pénzt administrált, A. 30. Három sertés 
marhának az árát, fl. 11.

Anno 1669. die 7. Mártii Fejérvaratt alkudtunk meg 
szászvárosi ifjabbik Fodor Istvánnal a szászvárosi har- 
minczadoknak elárendálása felől annuatim száz vert egész 
aranyban míg nála akarjuk hadni és birni engedjük, mely 
száz aranyat most pro anno praesenti 1669. megadott és 
bészolgáltatott, anno et die supernotatis, <*> aur. 100.

Szeghalmi uram in anno 1669. pro mense Februario 
harminczad proventust administrált készpénzül ezerkétszáz- 
tizenegy forintot, co fl. 1211.

Vásárlásokat negyvenhét forintot és ötvenkét pénz 
árát eodem mense. Pro mense Januario viszont ötven forint 
érő vásárlást, mely in summa tészen 1308 et 57 den. 
Fagaras die 15. Mártii.

Szeghalmi András uram die 1. Április törcsvári har
minczad proventust pro mense Martio administrált ötszáz
hatvanöt forintot nyolczvanhét pénzt anno 1669. fl. 565’87. 
Tornya Péter uram pedig eodem die et anno tavalyi res- 
tantia pénzt administrált százkét forintot, co fl 102.

2. Április Cserei Farkas hozott le 1668. esztendőre 
való restantia láposi harminczad proventust, fl. 99’37. Két 
contrabont ökör árát, fl. 12. Dési proventust ugyan tavalyi 
esztendőre valót, fl. 89T2. Szigeti tavalyi esztendőre való 
proventust, fl. 125-50. Viski proventust, fl. 39'62. Pro hoc 
anno 1669. láposi proventust, fl. 273'06. Szigeti proventust 
fl. 20246. In summa facit fl. 841T2.

1669. 19. Április. Szeghalmi küldött .Jármitól félhónapi 
proventus pénzt, fl. 300-

1669. 20. Április kolosvári harminczadosunk Újvárosi 
István deák administrált tárházunkban harminczad pénzt, 
fl. 736‘23, co hétszázharminczhat forintot s huszonhárompénzt.

Külön papíron: Anno 1669. die 29. Április adrni- 
nistráltam a mi kgls Urunk őnaga konyhájára két kántorra 
való fűszerszámot ez szerint: Borsát libr. 120 font, pro 
fl. 1, facit fl. 120. Sáfránt libr. 12 font, pro fl. í l ‘50 
facit fl. 138. Szerecsendió virág libr. 6 font, pro fl. 7, 
facit fl. 42. Szekfűvet libr. 6 font, pro fl. 7, facit fl. 42. 
Fahajat libr. 6 iont, pro fl. 5, facit fl. 30. Nádmézet libr. 
30 font, pro fl. 0'80, facit fl. 24. Gyömbért libr. 60 font, 
pro fl. 050, facit fl. 30.1

1 Ez a beszolgáltatás egy külön papírszeletre van feljegyezve 
s a Diarium megelőző lapjához sárga selyem czérnával van oda- 
varrva. Ide az időrend okából soroltuk.
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Horvát András brassai harminczadról Fejérvárra die 
4. Maji ezeket küldötte: Citromát nro. 130. Narancsot 
nro. 25. Pomagránátot íl. 2'50. Habarniczát fi. 14'60. 
Heringet nro. fl. 3'50, nro. 100. Faolajot fi. 10'50. Almát, 
körívét fl. 1'20. Szereczendió virág faolajat fl. 5. Ezek
nek faedény fl. 0'65. Ezeküek árok fl. 46‘95.

1669. 8. Maji vitézlő Batizi János váradgyai har- 
minczadosunk administrált tárházunkban harminczad pro- 
ventust ötszáz forintot, <x> fl. 500.

Anno 1669. 18. Maji törcsvári harminczadosunk Hor
vát András vásárlást ez szerint küldött: Faolajt kantár 
nro. 1 libr. 29 fontját den. 16, fl. 23‘90. Riskását kantár 
nro. l 1/2, libr. 42, fontját fl. Í'IO, fl. löMO.1 Ikrát libr. 14 
fontját pro fl. 0'12, facit fl. 01'80. Fügét libr. 15, fontját 
pro fl. 0'67a> facit fl. 1F25. Malosa szőlőt libr. 30, fontját 
pro fl. 012, farit fl. 03'60. Vizát libr. 100, fontját pro 
010, facit fl. 10. Czitromlevet just. 32; itczéjit pro 
fl. 0'95, facit fl. 14'40. Almát, körtvélyt pro fl. 04. 
Heringet nro. 130, egyet pro fl. 0 '3 ’/2, teszen fl. 0415. 
Kapornyát libr. 10, fontját pro fl. 0‘30, teszen fl. 03. 
Mondolát libr. 5, fontját pro fl. 0‘60, teszen fl. 03. 
Uj vizát pro imper. 5, teszen fl. 10. Czitromot nro. 160, 
egyet pro fl. 015, teszen fl. 24. Az ára ezeknek teszen 
in summa fl. 127’50. Az edényeknek kikben ezek vannak 
az ára fl. 3.

Anno 1669. 31. Maji vitézlő Tornya Péter zajkányi 
harminczadosunk administrált harminczad pénzt, fl. 190. 
Item konyhánkra való új vizát harminczkét forint árát, 
c* fl. 32.

Anno 1669. 2. Junii körösbányai harminczadosunk 
Mezei Sámuel harminczad pénzt administrált, fl. 50.

1669. 5. Junii küldött Horvát András harminczad 
pénzt ezer forintot, <x> fl. 1000.

1669. 7. Junii dévai harminczados Pál deák administrált 
harminczad pénzt, fl. 100.

1669. 11. Junii Batizi János váradgyai harminczadosunk 
administrált harminczad proventust, fl. 500.

1 A már többször előfordult kantár (cantár) alatt mázsát kell 
érteni, miként azt a kantárral gyakran együtt előfordúló libr. (= font) 
is elárulja. Az itt leirt rizskása vásárlásnál 1 és V* (170 kantár van 
említve s utána külön még 42 font i libr. 42) is fel van jegyezve. 
A 42 font azonban, mint azt az egésznek vásárlási árából is követ
keztetni lehet, csak a hozzávetőleg írt V2 kantárnak közelebbi meg
határozására szolgál s így a tulajdonképeni súly 1 kantár (—mázsa) 
és 42 font volt, melynek 1 frt 10 pénzével számított ára 15 frt 
62 pénz lenne, tehát 22 pénzzel több, mint a mennyit a Napló itt 
feljegyez.
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1669. 12. Junii Batizi János váradgyai harminczadosunk 
administrált tárházunkban másfélszáz tallérokat, mely teszen
fl. 300.

1669. 2. Julii. Horvát András küldött proventust, fl. 900. 
Eodem die Cserei Farkas administrált proventust, fl. 764'84. 
Eodem die Batizi váradgyai harminczad proventust admi
nistrált, fl. 700.

1669. die 14. Julii az medgyesi sokadalomból küldött 
Horvát András vásárlást: Biskását pro fl. nro. 7'50. Habar- 
niczát pro fl. nro. 6. Faolajt pro fl. nro. 10. Czitromlevet 
pro fl. nro. 4. Malosaszőlőt pro fl. nro. 12. Figét pro fl. 
nro. 6. Visát és kétségét pro fl. 13. Száztiz heringet pro 
fl. nro. 3'30. Kapornyát pro fl. nro. 3. Mondolát pro fl. 
nro. 5. Ezeknek edényei pro. fl. nro. 0'40. In summa 
ezek tesznek fl. 71'20.

1669. 15. Julii. Cserei Farkas administrált liar-
minczad pénzt Chrisztiannál levő restantiát fl. 172. ítem 
Tornya Péter zajkányi harminczad proventust, fl. 131'60.

1669. 30. Julii váradgyai harminczadosunk Batizi János 
adott az aranyváltónak fl. 300.

1669- 3- Augusti törcsvári harminczadosunk vitézlő 
Horvát András administrált tárházunkban harminczad pro
ventust Radnótiira ezer forintot, eo fl. 1000. Egy általag eczetet 
öt forintban, co fl. 5. Más hordó eczetet harmincz forintban, >3 
fl. 30.Egv oláh lovat 25 tallérban.Mely in summa teszenfl. 1085.

1669. die 8. Augusti váradgyai harminczados Batizi 
János küldett az tyúkszedő Mészáros Mihály által har
minczad pénzt háromszáz forintot, tallért százat Radnótra. 
In summa fl. 400.1

1669. 23. Septembris Batizi János váradgyai har
minczadosunk administrált ezer forintot, co fl. 1000.

1669. 23. Septembris. Ecsedi Pál deák dévai har
minczadosunk administrált harminczad proventust kétszáz 
forintot, OD fl. 200.

1669. 28. Septembris. Batizi János administrált váradgyai 
harminczad proventust, fl. 150.

1669. die 1. Octobris. Cserei2 Farkas uram szigethi 
harminczad proventust administrált fl. 204'7, kétszáznégy 
forintot és hét pénzt. Contrabont pénzt ugyanonnan tizenhét 
forint harmincznégy pénzt, <» fl. 17'34. Ugyan szigethi tavalyi 
restantia negyvenkét forint, fl. 42. Eodem die viski pro
ventust nyolcz forint, fl. 8. Dési proventust négyszázharmincz- 
hat forintot, fl. 436. Láposi proventust háromszázhatvaiinégy

1 Bornemisza A. bejegyzése.
s írva Cherey ! fennebb Czerei.
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forintot, fi. 364. Summa ezerhetveiregy forint negyvenegy 
pénzt, 1071*41.

1669. 5. Octobris törcsvári harminczadosunk Horvát 
András szeptemberre 1 tartozandó ezer forintban administrált 
hétszázegy forintot, ^  fi. 701. Van hátra kétszázkilenczven- 
kilencz forint, oo fi. 299.

1669. 12. Octobris. Mezei Sámuel körösbányai har- 
minczados administrált harminczad pénzt Déván, fl. 30. 
Itern három jobbágyom adaját, fl. 18.

1669. 5. Novembris vitézlő Horvát András törcsvári 
harminczadosunk administrált octoberi proventust ezer 
forintot, oo fl. 1000. Septemberi restantia prov ntust is 
háromszáz forintot, oo fi. 300, Medgyesen. Mely in summa 
az restantiával fl. 1300.

1669. 11. Novembris küldött Horvát András vásárlást 
ez szerint: Czitromot nro. 250. Százát fl. 9. Az 250-vennek 
ára teszen huszonkét forintot ötven pénzt, co fl. 22'50. Poma- 
gránátot öt vént. Tíz pénzével az ötvennek teszen az ára 
öt forintot, fi. 5. Habarniczát tizenöt fontot. Fontját 
70 pénzen, teszen az ára tíz forintot ötven pénzt, co fl. 10*50.

1670. 4. Januarii. Horvát András administrált törcs
vári proventust készpénzt ezer foritot, oo fl. 1000.

Vásárlást ez szerint ismét: Tíz font fejír ónat, teszen 
fl. 8. Egy asztalra való bőrt, teszen ü. 10. Számunkra vett 
bort1 2 fl. 48*40. Egy kantár malosa szőlőt fl. 12.

1670. 6. Januarii. Cserei Farkas administrált: Szigeti 
harminczad proventust, fl. 568*86. Viski proventust, fl. 89. 
Dési proventust, fl. 200. Láposi proventust, fl. 177. 
In summa fl. 1034*86.

Anno 1670. die 26. Januarii vásárlóit Horvát András 
konyhánk szükségére: Tizenhat forint ára czitromlevet, co 
fl. 16. Öt forint ára kapornyát, co fl. 5. ítem az Uram őkglme 
számára csinált hintóhoz adott oda való proventusból két
százhatvankét forintot s kilenczvenegy pénzt, fl. 262*91.

Anno 1670. 4. Februarii administrált Horvát András 
harminczad proventusát, fl. 1000.

1670. 8. Februarii verestornyi rationista administrált 
két kántorra . való fűszerszámot; egyik 1669-re utólszori 
kántor, másik mostanra való első: Borsot libr. 120 pro 
fl. 0*80, facit fl. 96. Sáfránt libr. 12, pro fl. 11, facit 
fl. 132. Szerecsendió virágot libr. 6, pro fl. 8, facit 
fl. 48. Szekfűvet libr. 6, pro fl. 8, facit fl. 48. Fahéjat

1 Eredetiben 7-6re-nek van írva.
2 Eredetiben bort van írva, de valószínűbb, hogy a feljegyző 

itt is bőrt akart írni.
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libr. 6, pro fl. 5, facit fi. 30. Nádmézet libr. 30 pro 
fi. 0*85, facit fl. 2550. Gyömbért libr. 60, pro fl. 0'60, 
facit fl. 36. In summa az ára teszen fl. 415‘50.

1670. 9. Februarii zajkányi harminczadosunk Tornya 
Péter administrált tárházunkban 1669-beli restantia pro- 
ventust, készpénzt, fl. 236'H. Item csigát pro fl. 2'50.

1670. 15. Februarii dévai harminczadosunk Ecsedi 
Pál deák 1669. esztendőbeli restantia proventust admi
nistrált száznyolczvanhat forintot s huszonnégy pénzt, 
co fl. 186-24.

1670. 22. Februarii administrált kolosvári harmincza- 
dos Köblös Péter harminczad proventusát hatszázhetven- 
két forintot, fl. 672.

1670. 8 Mártii körösbányai harminczados Mezei Sámuel 
administrált ott való proventus pénzt húsz forintot, co fl. 20.

1670. 8. Mártii. Horvát András törcsvári harmincza
dosunk administrált az ott való proventusból, fl. 1000. 
Item vásárlást ez szerint: Patika szerszámra fl. 34"67. Czit- 
romért adott fl. 17. Egy czafragért adott tall. 70. Habar - 
niczáért adott tall. 4. Két vizáért adott oroszlános tallért, 
tall. 40. Hozatásáért adott oroszlános tallért, tall. 5. Man
deláért adott oroszlános tallért, tall. 10.

1670. 31. Mártii Batizi administrált tárházunkban har
minczad pénzt ötödfélszáz forintot, oa fl. 450.

Cserei Farkas die 2. Április harminczad proventust 
administrált ez szerént 1670. esztendőben Fejérváratt die 2. 
praenotato: Szigeti harminczadról hatszázhuszonnyolcz
forintot, fl. 628. Viski proventust huszonnyolcz forintot 
harminczkilencz pénzt, fl. 28‘39. Láposról kétszáztizen- 
nyolcz forintot, negyvenegy pénzt, fl. 218'41. Désről három- 
százötvenkilencz forintot, fl. 359. Ezeknek summája mind- 
öszve teszen ezerkétszázharmincznégy forintot nvolczvan 
pénzt, fl. 1234’80.

1670. 15. Április. Horvát András törcsvári harmin
czadosunk vött konyhánk szükségére hatvan font habar- 
niczát oda való proventus pénzből, fontját nyolczvan- 
nyolczvan pénzen, melynek az ára in summa tészen 
negyvennyolcz forintot, <x> fl. 48.

1670. 4. Maji küldött Horvát András harminczad pro
ventusát ezer forintot, fl. 1000.

1670. 4. Junii váradgyai harminczados Batizi János 
proventust administrált Fejirvártt, fl. 207.

1670. 12. Maji. Horvát András küldött viza ikrát 13 
tallér árát, egy kosár narancsot nyolcz tallér árát, hatvan 
font habarniczát, fontját 80-van pénzével, teszen az ára 
fi. 94.
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1670. 23. Maji. Horvát András küldött háromszáz 
heringet, az ára teszen fi. 17. Gyapot fonalat 4 fontot, 
fontját 45 pénzen. Négy font ánismagot pro fi. 2'40.

1670. 8. Junii. Horvát András küldött harminczad 
proventusat készpénzt fi. 890. Vásárlást: faolajt 73 fontot, 
fontját 25 pénzen vevén, teszen az ára az edényével, 120 
pénz érővel, fi. 19.

1670. 1. Julii. Cserei Farkas láposi, dési, szigeti pro- 
ventus pénzt Radnótiira hozott ötszázhatvankét forintot s 
hetvenkilencz pénzt, oo fl. 562‘79.

1670. 5. Julii. Horvát András administrált tárházunkban 
törcsvári proventust Ebesfalván ezer forintot, <x> fl. 1000.

1670. 8. Julii. Batizi Ebesfalvára küldött proventust 
4 sákban hatszáz forintot, eo fl. 600, melyet mindjárt balás- 
falvi udvarbiró és Biró Jánosék kezekben, marhák kezé
ben Cígy /).1

1670. 22. Julii. Radnótiira Czodorai hozott az veres- 
tornyi rationistatúl két kántorra való fűszerszámot ez szerint: 
Borsot libr. 120. Sáfránt libr. 12. Szekfüvet libr. 6. 
Szereczendió virágot libr. 6. Fahéjat libr. 6. Nádmézet 
libr. 30. Gyömbért libr. 60.

Anno 1670. 7. Augusti. Horvát András administrált 
Radnóthon ezer forintot, od fl. 1000. ítem vásárlóit: Huszonhét 
forint ára faolajat, oo pro fl. 27. Tizenhárom forint ára 
malosaszőlőt, pro fl. 13. Tizenhárom forint ára szeget, 
oo pro fl. 13.

1670. 12. Augusti. Batizi János m. váradgyai har- 
minczados administrált Radnóthra harminczad proventusát 
kétszázhatvan forintot, fl. 260.

1670. 18. Augusti. Görgínyben hozott árpási Tornya 
Péter küldte proventust, oo fl. 396‘86, háromszázkilenczvenhat 
forint s nyolczvanhat pénzft].

1670. 7. Septembris küldött Horvát András Szamos- 
ujvárra harminczad pénzt, fl. 884. Item vásárlást: Habar- 
niczát hatvan fontot, libr. nro. 60. És az mely kocsis Baló 
uramat bévitte, annak adott uram őkglme parancsolat
jából, fl. 40.

1670. 8. Septembris. Batizi administrált harminczad 
pénzt, fl. 520. Item eczetet az számtartó kezében adott 
ur. 40, ejtelit vévén tíz-tíz pénzen.

1670. 26. Septembris. Cserei Farkas administrált pro- 
ventus pénzt ez szerint: Szigeti proventust, fl. 232‘72.

1 E  h ib á s  s z ö v e g  k ija v íto tt  ér te lm e  e z  le h e t :  „ m e ly e t  (t. i. a 600  
fr t.-o t) m in d járt b a lá s fa lv i  u d varb író  é s  B iró J á n o s é k  k e z e k b e n  adtam, 
m arh ák  vásárlására.

■
■
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Szigeti tavalyi esztendőre való restantia, fl. 32‘84. Item az 
ezféle restantiában hajtatott Kapnyikra két ökröt, pro fl. 16. 
Yiski proventust, fl. 35. Láposi proventust, fl. 113*22. 
Dési proventust, fl. 248. In summa az készpénz fl. 661'78 
s az két ökör ára.

29. Septembris administrált ugyan Cserei Farkas szigeti 
harminczad proventusát háromszázötvenöt forintot s huszon
két pénz, fl. 355 22.

1670. 5. Octobris Horvát András küldött proventus 
pénzt ezerszáz forintot, fl. 1100.

1670. die 7. Octobris. Cserei Farkas uram a Páter 
János és Miklós Kozma marhájok harminczadját administrálta 
száznyolczvankét forintot huszonkét pénzt, fl. 182'22.

1670. 3. Novembris. Batizi administrált harminczad 
pénzt, fl. 190'80.

1670. 4. Novembris küldött az törcsvári harminczados 
czitromot 450, egyet-egyet vevén tíz-tíz ó pénzen. Czitrom- 
levet negyvennégy ejtelt, oct. 44; ejtelit hatvanöt-öt 
ó pénzen. Mondolamagot ötvenhárom fontot, fonját ötven
ötven ó pénzen. Item vizát 9 tallér érőt, co tall. 9. 
Item faolajt az mint írja, de quietantiat most róla nem 
adtunk, harmincz forint árát, pro fl. 30.

1670. 7. Novembris administrált Horvát András har
minczad proventust, ezer, co 1000 forintokat.

1670. 28. Novembris administrált Pál deák dévai har- 
minczadosunk harminczad proventust ötven forintot, co fl. 50.

1670. die 29. Novembris váradi Köblös Péter colos
vári harminczadosunk azon colosvári harminczad proven- 
tusat készpénzül administrált pro eodem anno ezerkétszáz- 
huszonegy forintot és nyolcz pénzt, co fl. 1221 ‘08.

Anno 1670. 20. Decembris küldött Fejérvárra Horvát 
András: Ötszáz narancsot pro den. 8. Summa facit fl. 40. 
Malosaszőlőt másfél kantárt, kantárát fl. 13. Facit 19‘50. 
Fügét is másfél kantárt, kantárát fl. 13, facit 19‘50. Omni- 
bus computatis facit fl. 70. Item Horvát András admi
nistrált proventus pénzt száz forintot, fl. 100. Két kosár 
czitromat pro fl. 45. Hatvan ej tel czitromlevet, co octal. 60, 
pro flór. 60. Egy vizát pro tallér. 25. Egy kanta faolajt 
pro fl. 30. Egy kanta1 riskását pro fl. 12.

24. Decembris. Tornya Péter administrált tavalyi 
restantiában levő pénzt az zalkányi, valkányi harminczad- 
ról nyolczvanhat forintokat, co fl. 86.

1670. 29. Decembris hozott Fejérvárra Cserei Farkas 
szigeti harminczad proventusát hatszázhatvannyolcz forin-

1 A két utolsó meghatározásnál a kanta kifejezés fordul elő.
Szádeczky B . : I. Apafi M. fejedelem udvartartása 7
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tót tiz pénzt, <x> fi. 668'10. Viski harminczad proventusat 
hatvankilencz forintodot, fi. 69. Láposi harminczad pro
ventusat kétszáztizennyolcz forintot nyolczvankét pénzt, 
fi. 218.82. Láposi contrabont pénzt tizenöt forintot negv- 
venkilencz pénzt, fi. 15'49. Dési harminczad proventusat 
hetvenegy forintot, fi. 71. Summa fi. 1074‘41.

1671. 23. Januarii. Torma György étekfogónk hozott Sze- 
benbűl egy kántorra való fűszerszámot, melyrűl quietáltais őket.

Anno 1671. 10. Februarii. Horvát András törcsvári 
főharminczadosunk administrált januariusra tartozó pro- 
ventus pénzt ezer forintot, c© fi. 1000. Item vásárlóit man
dulát negyvenhét fontot, c© libr. 47. Fontját 50 pénzen, o© 
den. 50. Facit fi. 23'50. Fügét 170 fontot, c© libr. 170. 
Fontját 12 pénzen. Summa facit fi. 20'40. Két kantár ris- 
kását huszannyolcz forinton, c© fi. 28. Malosaszőlőt egy 
kantárt tizenöt forinton, 00 fi. 15. Egy vizát tallér 25, <*> 
huszonöt talléron.

1671. 15. Februarii zajkányi, volkányi harminczado- 
sunk Tornyai Péter küldött harminczad pénzt, fi. 100'20.

Anno 1671. 12. Mártii. Horváth András törcsvári har- 
minczadosunk administrált második hónapra tartózandó 
proventus pénzt kilenczszáz forintot, fi. 900. Item vásárlott 
ötven font habarniczát, fontját nyolczvan pénzen, tészen negy
ven forintot, c© fi. 40. Száz czitromat nro. 100, tizenöt 
pénzen egyet, tészen tizenöt forintot, o© fi. 15. Húsz naran
csot nyolcz pénzével, teszen egy forintot hatvan pénzt, c© 
fi. 1'60. Hetven ejtel czitromlevet, c© oct. 70, ejtelit hat
van pénzen, teszen negyvenkét forintot, c© fi. 42. Otven 
font kapornyát, fontját harminczöt pénzen, teszen fi. 17'50. 
ötven oka faolajat, c© oct. 50, fontját huszonöt pénzen, 
teszen harminczegy forintot nyolczvanhét pénzt fi. 31'87. 
Summája az vásárlásnak teszen száznegyvenhét forintot 
kilenczvenhét pénzt, fi. 147'97.

Anno 1671. 17. Mártii administrált Bencser Pál sófalvi 
proventus pénzt száz forintot, c© fi. 100.

Anno 1671. 2-da Április administrált Cserei Farkas 
szigeti, máramarosi harminczadosunk e szerint: Szigeti 
proventus harminczad pénzt, fi. 665'93. Viski proventust, 
fi. 32. Láposi proventus, fl. 398'40. Contrabont pénzt, 
fi. 6'12. Dési proventust, fl. 45. In summa teszen 114745, 
c© ezerszáznegyvenhét forintot negyvenöt pénzt.

Anno 1671. 5. Április. Horvát András administrált 
ezer forintot, c© fl. 1000. És száz narancsot tizenegy-egy 
pénzével egyet. Száz czitromot tizennégy-négy pénzben.

1671. 29. Mártii küldtek az szebeniek egy holnapra 
való fűszerszámot Fogarasban.
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1661. 9. Maji. Horvát András administrált ezer forintot,
00 fl. 1000. Item vásárlást is ez szerint: Hatszáz heringet 
öt-öt pénzen egyet, teszen az ára fl. 30. Habarniczát har- 
inincz fontot, fontját hetven pénzen, teszen az ára fl. 21. 
Egy kantár faolajt harinincz forinton, fl. 30. Tizennyolcz 
pomagránátot, fl. 3‘60. Czitromlevet nyolczvan okát, okáját 
60 pénzen, teszen fl. 48. Biró Jánosnak adott az hámok 
szegődségire fl 20. Teszen az vásárlás in summa fl. 152'60.

1671. 20. Maji administrált Batizi proventus pénzt 
ötszáz forintokat, oo fl. 500. Quietáltuk.

Anno 1671. 27. Maji. Tornya Péter hozott be har- 
minczad proventusat, fl. 250.

1671. 5. Janii. Ecsedi Pál deák hozott fl. 46'83.
Anno 1671. 8. Junii administrált Horváth András pro

ventus pénzt ezer forintot, oo fl. 1000. Vásárlóit másfél mása 
vizát, fl. 23. Két kantár húsz font riskását, fl. 20. Heringet 
háromszázat tíz forinton, fl. 10. Czitromlevet ötven ejtelt 
oct. 50, ejtelit hatvan pénzen, oo den. 60, tészen tizenöt 
forintot, oo fl. 15. Mandulát tíz fontot, co libr. 10, fontját 
ötven pénzen, tészen öt forintot, oo fl. 5. Fekete czitrom
levet egy török korsóban négy oroszlányos talléron, oo tall. 4. 
Magunk quietáltuk.

1671. 1. Julii. Cserei Farkas administrált proventus 
harminczad pénzt ez szerint: Szigeti proventus pénzt, fl. 400. 
Láposi harminczadrúl fl. 200. Ugyan szigeti restantiát, 
fl. 326 84. Dési harminczad pénzt, fl 300. Szigeti contra- 
bont pénzt, fl. 00770. Láposi restantiát, fl 035 46 In summa 
teszen ezerkétszázhetven forintot, co fl. 1270.

1671. 8 Julii. Horvát András harminczad pénzt admi
nistrált ezer forintot, oo fl. 1000.1

Anno 1671. 7. mensis Septembris administrált Tornya 
Péter zalkányi, valkányi harminczadös Radnóthon kétszáz 
forintot, oda való proventus pénzt, co fl. 200 Quietáltuk.

Anno 1671. 18. Septembris hozott Torma György étek
fogónk Szebenbűl egy kántorra való fűszerszámot ez szerint: 
Borsot 60 fontot. Gyömbért 30 fontot. Szekfüvet 3 fontot. 
Bécsi sáfránt 3 fontot. Szerecsendió virágot 3 fontot. Fahéjat
1 fontot, de 3-at kellett volna hozni. Nádmézet 15 fontot 
6 sövegben, melyrűl az rationistát Torma maga quietálta.

Anno 1671. die 28. mensis Septembris. Batizi admi
nistrált portusi proventus pénzt négyszáz forintokat, «> 
fl. 400. Quietáltuk.

1 A Sóaknákrúl etc. czímü bejegyzések során 1671. 15. Augusti 
alatt beírt harminczad beszolgáltatás tartalma szerint s az időrendet 
követve ide tartoznék. Oda kétségkívül tévedésből jegyezték.

7*'
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Anno 1671. die 30. mensis Septembris.TornyaPéter admi- 
nistrált másfélszáz forintot harminczad proventust, fi. 150.

Anno eodem et die Ecsedi Pál deák is administrált 
harminczad proventust húsz forintot, fl. 20. Magunk quie- 
táltuk mindenikről.

1671. 9. Octobris küldött Horvát András ezer forintot, 
fl. 1000.

1671. 21. Octobris hozott be Batizi fl. 150.
1671. 7. Novembris. Horvát András hozott proventus 

pénzt, fl 1000. Item vizát, huszonöt forint ára, fl. 0025.
1671. 10- Novembris. Batizi hozott be háromszáz 

forintot, <x> fl 300. .
1671. 19. Novembris. Batizi administrált háromszáz 

forintokat, CO fl. 300.
(Die eodem az sófalvi kamaraispán is administrált 

odavaló proventust kétszáz forintot, co f l .  200.)1

Anno 1671. 28. mensis Novembris dévai harminczados 
Ecsedi Pál deák administrált oda való proventus pénzt 
kétszáztizenöt forintokat, co f l .  215. Magunk quietáltuk.

Anno 1671. 15. Novembris. Tornya Péter administrált 
oda való proventus pénzt, kétszázhetvenhárom forintot, 
CO 273. Quietáltuk.

Item ugyan Tornya Péter három ízben hozott vizát 
hatvanhat forint árát, co pro f l .  66.

1671. 20. Decembris hozott Cserei harminczad pénzt, 
fl. 1309-78.

Anno 1671. die 20. Decembris. Fejírváratt az gyűlési alkal
matossággal 2 hozott Horvát András törcsvári harminczados 
vásárlását ez szerint: Egy sákban mandulát libr. 40, fontját 
45 pénzen, mely tészen fl. 18. Egy kosár figét, melyben 
vagyon oka 50 ; okáját vevén harmincz pénzen, tészen fl. 15. 
Egy kosár kapornyát libr. 40; fontját 35 pénzen, teszen 
fl. 10. Egy putonban viza ikrát 8 ejtelt; ejtelét 80 pénzen, 
mely tészen fl. 6‘4. (!) Egy mása vizát tizenöt forinton, 
fl. 15. Egy kantár faolajat harmincz forinton, fl. 30. 
Faolajnak edényét ötven pénzen, fl. 0 50. Két vég posztót 
harminczhat forinton, fl. 36. Két kosár czitromot negyven 
forinton, fl. 40. Másfél kantár riskását tizenöt forinton, 
fl. 15- Riskása edényét negyven pénzen, fl. 0’40. Négy 
posárt vévén négy forinton, fl. 4. Harmadfél oka habar- 
niczát öt forinton, fl. 5.

1 A z  it t  z á r ó je lb e  t e t t  b e j e g y z é s  a N ap ló  e red e ti s z ö v e g é b e n  
m in d en  m e g je g y z é s  n é lk ü l k e r e s z tü l van  h ú zva .

2 E z  a g y u la fe h é r v á r i o r s z á g g y ű lé s  1671 . n o v . 25 . —  d e c z . 23-a  
k ö z é  e s ik . V . ö . Érd. O rszg y . E m i. X V ., 2 22 . 1.

mmw*
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Ujváry András restantia pénzt die 24. Decembris 
adrninistrált fl. 19 30 a dévai portus liarminczadról.

Anno 1671. die 31. Decembris. Boros János veres
toronyi rationista adrninistrált egy kántorra való fűszer- 
számot : Borsot libr. 60 sing. pro fl. 0'75, fl 4500. Gyömbért 
libr. 30 sing. pro fl. 0‘65, fl. 19‘50. Sáfránt libr. 6, sing. 
pro fl. 10, fl. 6000. Szerecsendió virágot libr. sing. pro 
fl. 9, fl. 27-00. Szekfüvet libr. 3, sing. pro fl. 9, 
fl. 27‘00. Fahajat libr. 3, sing. pro 5'50, fl. 16'50. Nád
mézet libr. 15, sing. pro fl. 0'85, fl. 17‘75 Item az 
elmúlt két kantortól elmaradott fahajat libr. 4, sing. pro 
fl. 5'50, fl. 22. Summa facit fl. 229'75. Boros János mpr.

1672. 5. Januarii. Horvát András adrninistrált ezer- 
kilenczszázkilenczvennégy forintot, oo fl. 1994. Quietáltuk.

1672. 31. Jnnuarii. Tornya Péter harminczad pénzt 
adrninistrált, fl. 80.

1672. 5. Februarii hozott Horvát András harminczad 
pénzt, fl. 1000. Item Fejírvárra egy teherbeli vizát pro tall. 
orosz. 31 költsigivel együtt. Másfél kantár malosaszőlőt; 
kantárát pro fl 12, tészen in summa fl. 18. Most ismét 
új vizát 140 fontot; fontját 12 pénzen, tészen az ára 
fl. 16'80. Item Cserei Farkas küldött restantia pénzt, 
fl. 5P22.

1672. 14. Februarii. Horvát András küldte ez vásárlást 
Brassóból: Egy vég fekete posztót, fl. 17. Három font 
szerecsendió virágot, fonját fl. 8, facit fl. 24. Két font 
szekfüvet; fontját fl. 8, teszen az ára fl. 16- Borsot hat 
fontot; fontját den. 70, tészen fl. 4‘20. Gyömbért négy 
fontot; fontját den. 55, tészen fl. 2‘20. Egy szőr tarisnyát 
den. 10. Summa teszen fl. 63T0.

Anno 1672. 5. mensis Mártii. Horvát András admi- 
nistrált ezer forintokat, co fl. 1000. Item az hámok csinálta- 
tására elsőben adott húsz forintot, fl. 20,1 azután kivál
tásakor harmincz forintot, fl. 30, mely tészen ötven forintot, 
oo f l .  50. Quietáltuk.

1672. 7. Mártii. Tornya Péter adrninistrált 1671. esz
tendőre való harminczad proventust nyolczvan forintot, 
fl. 80. Qu.

1672. die 2. Április. Cserei Farkas hozott harminczad 
pénzt, fl. 1066'63.

1672. die 2. Április. Horvát András az mely százötven 
forintot Bánfi uramnak adott volt beadta Bánfi uram, fl. 150. 
Item készpénzt adrninistrált fl. 1000. Czitromot nro. 80, 
hét-hét pénzen, fl. 5'60. Pomagránátot nro. 40, 18 pénzével,

1 Lásd az 1671 május 9-iki feljegyzést.
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teszen fl. 7'20. Daczó János uram lováért tall. imp. 60. 
Szabó Györgynek kilencz forintot, co fl. 9.

1672. 14. Április az kisebb Torma étekfogó hozott 
Szebenbűl egy kántorra való fűszerszámot ez szerint: Borsot 
libr. 60. Gyömbért libr. 30. Sáfránt libr. 6. Szerecsendió 
virágot libr. 3. Szekfű libr. 3. Fahéj libr. 3. Nádmézet 
libr. 15.

Anno 1672. 7. Maji. Horvát András administrált oda
való proventus pénzt, fl. 1000. Egy sákban habarniczát 
tizenhat okát, okáját pro fl. 1‘80, facit summa fl. 28'80. 
Fél kantár faolajat tizenöt forinton, fl. 15. Ezen faolajnak 
edényét fl. 035. Egy szatyorban kapornyát libr. nro. 30, 
fontját huszonöt pénzen, facit summa fl. 7 50. Egy kosár
ban malosaszőlőt és figét egy kantárral nro. 1 . pro. fl. 12. 
1 kis átalagban tiz ejtel cziíromlevet, oo oct. 10, ejtelit 
vötte den. 60, summa facit fl. 6. Ennek edényét vöttem1 den. 20. 
Narancsot vett százötvent, nro. 150, egyikét nyolcz pén
zen, summa facit fl. 12. Pomagránátot tizet, 10, egyikét 
tizennyolcz pénzen, den. 18, summa facit fl. 1'80. Riskását 
két kantárral, co 2, libr. 34, kantárát vöttem fl. 10, az 
mely teszen sákjával fl. nro. 23. Az vásárlás tészen min
denestől fogva fl. 106'65.

1672. 10 Maji. Horvát András törcsvári harminczados 
küldött Balásfalvára, egy tonnában vizát s ugyanabban 
kecsegét, másban vizaikrát, harmadikban tiz posárt, negye
dikben ötszázhetven hering[et]. Mindezeket adta be ötven- 
egyedfél oroszlános tallérban, <x> tall. nro. 50V2.

1672. 16 Maji. Batizi m. (= maros) váradgyai harmin- 
czadrúl hozott be ötszázhatvankét forintot, co fl. 562.

1672. 20. Maji. Horvát András administrált Balás
falvára hatszáznyolczvan forintot, oo fl. 680. Ennek négy
száz forintjáért egy hintót csináltatott.

1672. 24. Maji. Páter János az marosváradgyai és 
dévai harminczadot azelőtt nehány napokkal megárendál- 
ván ötödfélezer forintban, Szabó Mátyás által Balásfalvára 
administrált másfélezer forintokat, fl. 1500-

1672. 4. Junii. Fodor Istvántól Maxai az száz aranyért 
hozott kétszáz forint ára bort Fejirvárra. Item kétszáz 
forintját pénzűi.

1672. 11. Junii. Horvát András az májusi proventust 
administrálta, fl. 758. Aquavita festőt fl. 3. Malosszőlőt

1 í g y ; it t  e ls ő  s z e m é ly b e n , o tt  h arm ad ik  sz e m é ly b e n . M agyará
za ta  az le h e t , h o g y  a le író  H orvát A n d rá s j e g y z é k é t  ta r to tta  sz em  
e lő t t  s az  u to ls ó  e s e tb e n  a s z ö v e g  e ls ő  sz em é ly i!  e red e ti k ité te lé t  
irta  b e.
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ű. 13. Hat lúra való hámot fl. 25. In summa teszen 
fl. 799.

1672. 11. Junii. Páter .János administrált az arendált 
harminczadok proventusában fi. 1000.

1672. 16. Junii ifjabbik Fodor István administrált 
szászvárosi harminczad proventust 400 forintot, <x> fl. 400, 
mely négyszáz forint felit borul administrálta, felit penig 
készpénzül Fejérváratt 1 Quietáltuk.

1672. 18. Junii administrált Tornya Péter odavaló 
proventus pénzt száz forintot, <x> fi. 100. Qu.

1672. 20 Junii. Ecsedi Pál deák dévai harminczad 
restantiaját administrálta , fi. 80.57.

1672. 2. Julii hozott Cserei Farkas harminczad pénzt 
fl. 1404-91.

1672. 5. Julii. Batizi hozott júniusi proventust kész
pénzt, fl. 1200. Faolajat libr. 100, fontját pro den. 23, 
facit fl. 22-77. Czitromlevet oct. 15, ejtelit pro den. 55, 
facit fl. 8 25. Vizát libr. nro. 68, fontját pro den. 12, 
facit fl. 8'9. Heringet nro. 200, százát ötödfél pénzen, 
szá7át ismét öt-öt pénzen, teszen az ára fl. 9'50- Az vásár
lás teszen in summa fl. 51'6l.

1672. 12. Julii. Batizi administrált Radnóthra maros- 
vára dgyai harminczad restantia pénzt, fl. 600.

1672- 14. Julii. Baló Imre hozott Páter Jánostól az 
megy gyesi sokadalombúl ide Radnóthra, az árendált két 
harminczadok summájában ezer forintot, co fl. 1000.

1672. 4. Augusti administrált Tornya Péter oda való 
proventus pénzt száznegyvenkét forintot, fl. 142.

1572. 6. Augusti administrált Batizi harminczad pro
ventust ezerkétszáznegyvennégy forintot, co fl. 1244, negy
venhét pénzt den. 47. Habarniczát huszonnégy fontot, pro 
florenis 21. Quiet.

1672. 9. Julii. Torma hozott Veres János verestornyi 
rationistától egy kántorra való fűszerszámot ez szerint: 
Borsot 60 fontot, libr. nro. 60. Gyömbért harmincz fontot 
libr. 30. Szerecsendió virágot három fontot, libr. 3. Szek- 
fűet (!) három fontot, libr. 3. Sáfránt 6 fontot, libr. 6. Faha
jat 3 fontot, libr. 3. Nádmézet tizenhetedfél fontot, 
libr. 16 V2.

1672. 3. Septembris. Batizi János hozott törcsvári 
harminczad proventusat, fl. 895’53. Item vásárlást is ötven
hat forint árát s ötvenhét pénz árát, fl. 56‘57.

1 E z  a b e j e g y z é s  a fe n te b b  ju n . 4 -ik e  a la tt b e irt té te lle l  lé n y e 
g é b e n  a z o n o s , m in é lfo g v a  e z t  e s e t le g  m e g is m é te lt , t é v e s  b e írá sn a k  
tek in th e tjü k .
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1672. 28. Septembris. Páter János administrált az két 
árendált harminczadok taxájában, fl. 1000.

1672. 28. Septembris. Albajuli (így!) administrált az 
váradgyai vámos Egressi Ferencz 50 forintot, fl, 50.

1672. 29. Septembris. Tornya Péter administrált har- 
minczad pénzt, fl. 160.

Anno 1672. 6. Octobris Batizi administrált proventus 
pénzt ezerharminczkilencz forintot tizenöt pénzt, fl. 1039T5. 
Item vásárlóit nyolczvan nyolczvan forint ára s hetvenegy 
pénz ára egyetmást, czitromat, <x> pro fl. 80'71. Az admi- 
nistratio teszen ezerszáztizenkilencz forintot nyolczvanhat 
pénzt, fl. 1119‘86. Quietáltuk.

1672 die 5. Octobris administrált tárházunkban Cserei 
Farkas szigeti harminczad proventust kétszázötvenhat forin
tot, <x> fl. 656. Viski liarminczadról hatvan forintot kilenczven- 
nyolcz pénzt, <x> fl. 60'98. Dési harminczadról való proventust 
háromszáz forintot, oo fl. 300. Láposi proventust nyolczvanöt 
forintot, co fl. 85. Quietáltuk.

Item másodszor is administrált Cserei Farkas láposi 
restantia harminczad proventust, mely beadott ratiojához 
való restantia volt, tizennyolcz forintot tizenhét pénzt, <x> 
fl. 18T2 (!) Quietáltuk erről is.

Anno 1672. 28. Octobris administrál Tornya Péter 
zajkányi harminczadas ott való proventust, fl. 100. Item 
negyvenöt forint ára vizát, co fl. 45-

Anno 1672. 9. Novembris administrált Batizi János 
törcsvári harminczadosunk ott való proventust kilenczszáz- 
liuszonöt forintot kilenczvennégy pénzt, oo fl. 925'94.

Anno 1672. 10. mensis Octobris. Boros János veres- 
tornyi rationista administrált egy kántorra való fűszerszámot: 
Borsot hatvan fontot, libr. 60. Gyömbért harmincz fontot, 
libr. 30. Szerecsendió virágot három fontot, libr. 3. Szek- 
fűet három fontot, libr. 3. Sáfránt hat fontot, libr. 6. 
Fahajat három fontot, libr. 3. Nádmézet tizenöt fontot, 
libr. 15. Quietáltuk.

1672. 18. Decembris. Cserei Farkas októberi és novem
beri1 harminczad pénzt administrált, fl. 1011‘38. Item contra- 
bontot, fl. 12.

1672 21. Decembris. Batizi János administrált novem
beri törcsvári harminczad pénzt készpénzül fl. 1341'42. 
Item vásárlást ez szerint küldött: Vizát három mását és 
tíz fontot, fontját vévén den. 12, pro fl. 5320. A kősót 
sózni, fl. 0‘23. Az mely edényben sózták fl. 0‘60. 
1000 czitromot, egyet benne den. 2-2, fl. 20. Czitromlevet

’ 1 Eredetiben 8-beri-nek és 9-beri-nek van írva.



105

octal. nro. 48, ejtelét pro den. 50, tészen egész ára fi. 24. 
Faolajat libr. 100, pro. fi. 27. Ikrát hatodfél ejtelt, pro 
fl. 6‘60. Az czitromlév, faolaj és ikra edényeit, fl. F10. 
Tészen az vásárlás fl. 131'73. Készpénzt és vásárlást admi- 
nistrált fl. 1473T5.1

1673. die 3 mensis Januarii. Batizi administrált maros- 
váradgyai harminczadosságabéli restantia pénzt talléról 
százat, os tall. 100. Usualis pénzt, fl. 10.

Külön papirosszeleten a Jcötet egyik üres lapjára 
ragasztva:

Anno 1673. die 25. Septembris. Páter János uram 
quietantiáit comportálván pro anno 1673. portusok arenda 
proventusát administrálta ez szerint: 1.) Tall. 204. 2.) Tall. 
500. 3.) Tall. 9422 Item tall. 800, aranyúl. 4.) Tall. 200 
Gyerőfi uramnak. 5.) Tall. 50, Turzainak. 6.) Tall. 2000 
posztóid. Summa tall. 13176. Restantia tall. 1824

Harminczadok arenda proventust ez szerint: l.)Fl. 1000.
2.) Fl. 1400. 3) Fl. 100. 4.) Fl. 147-84. 5.) Fl. 500. Summa 
fl. 3l47-84. Restantia fl. 2852'26.

Külön 8-adr. papirszeleten a Naplókönyv egyik üres 
lapjára a Szász papoktól való proventus ez. fejezet után 
ragasztva:

Brassai novemberi proventus.
Készpénz fl. 1341'42.

Vásárlás.
Viza mása 3, font 10, fontját den. 12, teszen az ára 

fl. 5320. Egy kűsót sózni, fl. 0’23. Az mely edényben 
sózták, fl. 0'60. Citromot nro. 1000, egyet benne den. 2. 
Teszen az ára fl. 20. Citromlevet oct. 48. Ejtelét vettem 
den. 50. Teszen az ára fl. 24. Faolajat libr. 100, pro 
fl. 27. Ikrát oct. ötöt s felet, pro fl. 6'60. A citrom- 
levnek, faolajnak és ikrának edényejért fl. 1T0. Summája 
teszen fl. 13P73.

Készpénz és vásárlás summája teszen mindenestül 
fl. 147315.

Batizi János mpr.

1 E n n ek  a b e s z o lg á lta tá s n a k  B a tiz i á lta l írt e r e d e t i j e g y z é k é t  a 
N a p ló  e g y ik  ü res  la p já ra  e g y  k é s ő b b i  k é z  á lta l b e r a g a s z tv a  a Szász 
papoktól való proventus ez . f e je z e t  u tán  k ü lö n  is  fe lta lá lju k . E z t, 
m in t a h a rm in c za d o so k  á lta l b e k ü ld e n i s z o k o t t  k im u ta tá so k  e g y ik  
e red e ti p é ld á já t , a láb b  a s z ö v e g b e n  k ö z z é te s z s z ü k .
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S ó a k n á k r ú l  v a l ó  p r o v e n t u s .
Die 6- Februaríi sófalvi kamaraispán Bencer (=Bencser) 

Pál administrált kezönkben ebben az esztendőben kétszáz- 
kilenczven forintot, no. 290 forintot, Ebesfalván.1

Anno 1667. die [hiányzik] dési kamaraispán admi
nistrált kapnikbányák colaltatására Cserei Farkas uram
nak fl. 800.

Die 13. Julii dési kamaraispán administrált fl. 500.
1667. 14. Septembris sófalvi kamaraispán Bencser 

Pál administrált oda való proventust, fl. 100.
1668. die 1. Julii. Almakereken hozatt szófalvi (!) 

proventus pénzt, fl. 300.1 2
1668. 20. Julii. Alvinczi uram administrált az dési 

kamarárúl hatszász forintot, fl. oo 600.
Sófalvi kamara ispán Fejérvárra die 17. Octobris 

administrált az ő kamara jövedelméből kétszáz forintot, fl. 200.
1669. 19. Februarii sófalvi kamaraispán Bencser Pál 

Fejírvárra administrált fl. 340.
1669. 7. Maji vízaknai só árat vízaknai számtartó 

küldött kezünkben ötszáz forintot, fl. oo 500.
15. Maji 1669. Alvinczi István vízaknai só árát kétszáz 

forintot administrált, fl. co 200.
1669. 29. Julii. Alvinczi István hozott az dési akna 

proventusábúl be fl. 500.
1969. 24. Augusti. Alvinczi István hozott dési akna 

proventusát be négyszáz forintot, fl. 400.
1669. 12. Octobris. Alvinczi István hozott dési akna 

proventusát, fl. 500.
1669. 21. Octobris Bencser Pál adott be fl. 400.
Sófalvi kamaraispán Bencser Pál azon kamara sóakna

proventust administrált négyszáz forintot. Fagaras die 15. 
Januarii 1670. <x> fl. 400.

1670. 2. Julii. Bencser Pál sófalvi kamaraispán admi
nistrált só árát, fl. 168.

1670. 17. Augusti. Alvinczi István küldött az kolosi 
megholt kamaraispán Kovásznai restantiájából, fl. 100.

1670. 19. Octobris küldött Bencser Pál sófalvi pénzt, 
fl. 199-43.

1671. 27. Januarii hozott tavalyi restantia pénzt Hor- 
vát András, fl. 1000.

Anno 1667.

1 A  fe je d e le m a s s z o n y  b e j e g y z é s e .
2 B o r n e m isz a  A n n a  b e je g y z é s e .
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1671. 4. Maji. Bencser Pál küldött sófalvi proventus 
pénzt, fl. 100.

1671. 15. Augusti. Batizi János administrált harmin- 
czad proventust másfélszáz tallért, egyet-egyet tudván 
fl. 2'20, fl. 330. Item poltura pénzt, fl 50.1

1671. 19. Novembris administrált Bencser Pál kétszáz 
forintokat, fl. co 200.

1672. 20. mensis Februarii administrált Bencser Pál 
kétszáz forintot, co fl. 200. (Quietáltuk).

1672. 20. Octobris. Bencser Pál hozott fl. 200."1 2

A n n o  1667.
D é z m á k r ú l  v a ló  p r o v e n t u s .

1668. esztendőben Ujfalvi Tamás procesusából jütt 
kalangya szám hétszáz egynéhány kalangya, mely eresztett 
szeműi cub. sax. 172.

1668-ban Ujfalvi István deák processusábúl jutott búza 
700, egynéhány kalangya, mely eresztett szeműi cub. sax. 160.

1668-ban berethalmi processusban Ebesfalvi István deák 
dézmaságában lett dézmabúza kalangya szám hétszáznégy, <*> 
nro. 704. Lőtt szeműi búza százhetven köböl, <*> cub. sax. 170.

1672. Hlyei László administrált bárányváltó pénzt, 
melyet az v. (= vice) dézmásoktól percipiált. fl. 76'39.3

1 Ez a bejegyzés voltaképen a Harminczadok-hoz tartozik. Ide 
tévedésből jegyezhették fel.

2 A 15. 1. jegyzetében közölt próbacséplés jegyzéke a Naplóba 
ez után van beragasztva.

3 A Napló egyik üres lapjára ezután egy hosszában negyed- 
rétbe hajtott iv papiros van kétségkívül nem egykorúlag beragasztva, 
melynek két első levelére következő ez. feljegyzés van írva : Anno 
1673. die 16. Dtcembris. Az zabnak erogatioja ez szerint következik. 
Ez a Napló rendszerébe nem tartozván, a gyűjtemény más csoport
jában, később fogjuk közölni

Ugyancsak másutt fogjuk felhasználni a Napló következő lap
jaira beragasztott három más jegyzék tartalmát is, melyek czím 
szerint így következnek :

1 . ) 1674-ben, 31. Januarii Kis Iíristóftúl vásárlott velenczei 
marhákrúl való memóriáié.

2. ) 1674. die 22. Februarii. Megméretvén az itt alatt maradott 
posztókat, 16 véget-, hány sing volt mindenik végben, annak száma 
vagyon ekképen.

3. ) Anno 1679. die 19. Mártii. Az mi kgles Asszonyunk önaga 
parancsolatjábúl küldett praefectus Uram ö keglme szentágotai soka- 
dalomban konyhára való marháknak vásárlására, melyek rendszerint 
így következnek.
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V a s h á m o r o k r ú l  v a ló  p r o v e n tu s .

Marton deáknak adtam die 11. Junii Radnóton kilencz- 
ven forintot, hogy a hámorra hat lovokat vegyen rajta, 
radnóti korcsoma lucrum pénze, fl. 90.1

Anno 1667.

Külön 4-rétbe hajtott félív papír két belső oldalán:
Az újkeresztén1 2 posztócsináló könyörög nagyságodnak 

alázatosan.
Kglmes Asszonyom alázatosan jelentem Ngdnak, mint 

kgls Asszonyomnak, mivel csak egyedül lévén posztócsináló 
itt az újkeresztények között, nem is lévén senkinek bajo
sabb és költségesebb munkája mint nekem, mert mind az 
gyapjút, mind festéket igen drágán vészem. Szekeresnek 
sokat fizetek, az posztóványolóban is sokat költők, melyhez 
képest kglmes Asszonyom az posztócsinálás nekem igen káros.

Könyörgök azért Nagodnak alázatosan mint kglmes 
Asszonyomnak, hogy én is a Nagod szolgálatjára alkal- 
matosabb lehessek, méltóztassék mesterségem szerént való 
munkámról ily rendelést tétetni:

1. Elsőbben hogy az gyapjú szállításra mindenütt 
indiferenter postaszekér adassék; 2. hogy mind Brassóban, 
Szebenben, Fogarasban gyapjút szabadoson vásárolhassak;
8. hogy az mely kétszer ványollott posztót más idegennek 
másfél forinton adunk singit, azt Ngdnak fl. 1*10, végéjért 
fl. 33.1tem az mely egyszer ványollott posztó nyolczvan s hetven 
pénzen jár, Ngd singitűl fizessen dénár 50, végitűi fl. 15.

Én is kgls Asszonyom tehetségem szerént mindenekben 
igyekezem Ngdnak híven munkálódni.

N. k. v. v. (Nagyságod kegyelmes válaszát várom.)3 * * *

1 A Naplóban ezután külön papirosokra írt beragasztott jegy
zékek következnek, melyek közül az egyik dátum nélkül a szász- 
ságon halászott halak jeg57zékét közli, a másik pedig szintúgy idő
jelzés nélkül Az gyűlés alatt kikorcsmáltatott boroknak leírasd-1 adja.

* Ezeket a Morvaországból kiűzött anabaptistákat Bethlen Gábor 
fejedelem telepítette be Magyarországból s Alvinezen, a Maros for
dulójában jelölt ki számokra szállást. Az ország közel 200 minden
félejó  mesterembert nyert bennök, kik szorgalmok, munkás életök által 
érdemelték ki a számokra biztosított szabadságokat, privilégiumokat. 
Posztójokat idegeneknek eladni országgyűlési végzés tiltotta.

3 A Napló-könyvben ezután külön ívrét lapra írva s a kötet
egyik közbeeső lapjára ragasztva Szentpéteri János és Borsai Ferencz
bujdosó magyarországi papok 1675. márcz. 1-én kelt conventiója
következik. Ezt az udvartartási gyűjtemény ezután megjelenő köte
tének „Konvencziók“ csoportjához fogjuk beosztani.
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P o r t u s i  p r o v e n tu s .

Anno 1667. die 23. Maji. Lipcsei György administrált 
portusi proventust háromszáz tallérokat, <x> tall. 300.

Anno 1667. Lipcsei György és Alvinczi István elsőbben 
az inasok ruházatjokra és törököknek való posztót admi- 
nistráltak gránát posztót százhetvenöt singet, ul. 175. 
Item másodszor administráltak az ifjak ruházatjokra gránátot 
százhuszonnyolcz siget, ul. 128.

1667. die 14. Julii administrált Lipcsei György por
tusi proventust Radnótiira Bonis által, az Urunk ő kglme 
bejárójátúl ötszáz tallért, tall. 500.

1667. die 3. Augusti küldött Lipcsei György külöm- 
külöm (így!) színgránát posztót ezernégyszáztizennyolcz s fél 
sing posztót, ul. 141872, mely van negyvenkét darabban.

1668. 4. Octobris. Lipcsei György adott be Fejirvártt 
külön külön szin gránát posztót négyszázkilenczvenkilencz 
singet s felet, ul. 299V2.

Eodem anno die 13. Octobris. Alvinczi István adott be por
tusi proventust, tall. 11000. Az sacskók száma így vagyon:
1. ) sacskóban aranyul tall. 2425. 2.) sacskóban aranyúl tall. 
1800. 3-1 sacskóban tail. 500.4.)sacskóban tall.500. 5.) sacskó
ban tall. 500. 6.) sacskóban tall. 500. 7.) sacskóban tall. 500. 
8.) sacskóban tall. 150. 0.) sacskóban tall. 280.10.) sacskóban 
tall. 150. 11.) sacskóban tall. 200. 12.) sacskóban tall. 400.
13.) sacskóban tall. 616. 14.) sacskóban tall. 400. 15.) sacskó
ban tall. 200.16.) sacskóban tall. 175.17.) sacskóban tall. 300.
18.) sacskóban tall. 417.19 ) sacskóban tall. 160 20.) sacskóban 
tall. 200. 21.) sacskóban tall. 500. 22.) sacskóban tall. 127.

1668. 11. Novembris portusi proventust administrált 
portusi számtartó Lipcsei György tall. 4200, tizenegy sacs
kóban : 1. sacskó continet tall. 200.* Holdvilágért.
2. sacskó continet tall. 178. 3. sacskó continet tall. 100.
4. sacskó continet tall. 165. 5. sacskó continet tall. 161.
6. sacskó continet tall. 250. 7. sacskó continet tall. 446.
8. sacskó continet tall. 400.* Holdvilágért. 9. sacskó con
tinet tall. 200.* Holdvilágért. 10. sacskó continet tall. 700.* 
Portai szükségre költ el. 11. sacskó aranyúl continet 
tall. 1400. *Eodem die portai költségre vettem ki tall. 700.1

1 E bejegyzés előtt lévő csillag (*) jel a 10. sz. zacskó 700 
frt.-jára utal. Ezzel kapcsolatosan a következő bejegyzés — mely 
felerészben a fejedelemasszony kezétől való s a szintúgy megcsií- 
lagozott 1., 8. és 9. zacskó Holdvilág árában elköltött pénz összegeit 
számolja el, néhány tallér híján.

Anno 1667.
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1668. die 24. Novembris. Fogarasban ez nap köldtem 
Cerey Jánostól cannad 1 {így!) Holdvilágnak az árát Péter 
dejáknak, úgymint tallér 1 2 750, <*> hétszázötven tallért; 
költsígire ismét tall. 25, huszonöt tallért; ismét ugyanazon 
költsígben nyolcz tallért, co tall. 8.

1669. 7. Junii elsőbben ebben az esztendőben Lipcsei 
György adott be posták költsígire való dirib-darab tallé
rokat, in summa teszen kétszáz egész tallérokat, co tall. 
imp. 200.

1669. 6. Junii vásároltatott posztóknak rendi, melyek 
ez szerint következnek: Öreg Olasz Jánostól, Olasz 
Ferencztűl és Horvát Istvántól meggyszínt ezeket vettük: 
1.) meggyszín ul. 31 és fertály 1. 2.) meggyszín ul. 30 és 
fertály 3. 3.) meggyszín ul. 30 és fertály 3. 4.) meggyszín 
ul. 41 és fertály l 1/^ 5.) meggyszín ul. 26. és fertály 3. 
6.) meggyszín u). 17 és fertály 3. 7.) meggyszín ul. 15 és 
fertály 3. 8.) meggy szín ul. 30.

Violaszín : 1.) violaszin ul. 30. 2.) violaszín ul. 29 és 
fertály 2. 3.) violaszín ul. 30.4.) violaszin ul. 42 és fertály, 1V2. 
5 ) violaszín ul. 30, fertály 3. 6.) violaszín ul. 30. 7.) viola
szín ul. 21 fertály, 1.

Zöld: 1.) zöld ul. 30, fertály 2. 2.) zöld ul. 23, fertály l 1/.2.
3. ) zöld ul. 30. 4.) zöld ul. 31, fertály 1.

Rózsaszín: 1.) rózsaszín ul. 22. 2.) rózsaszín ul. 29.
Summa facit ul. 60472- Ezeknek singit két-két talléron.
Kis Olasz Jánostól ezeket vettük:
Meggy szín : 1 meggyszín posztó ul. 143.
Violaszin : 1 violaszín posztó ul. 297 s három fertály 3.
Zöld: 1 zöld posztó ul. 59.
Veres: 1 veres posztó ul. 30 s egy fertály, 1.
Rósaszín: 1 rósaszín posztó ul. 39.
Sötét rósaszín: 1 sötét rósaszín posztó ul. 33.
Summa facit ul. 592. Ezeknek singit három forint s 

ötven pénzen, fl. co 3'50.3
1669. 29- Óctobris az portusrúl administrált Lipcsei 

uram által való proventus, az tallér 3500; vagyon tíz 
sacskóban.

Első, co 1. continet 700. 2.) continet 700. 3 ) continet 450.
4. ) continet 370. Arany van közte. 5 continet 200. 6.) con
tinet 100. Oroszlányos. 7.) continet 330. 8 ) continet 250. 
Oroszlányos. 9 ) continet 200. 10.) continet 200. Oroszlányos.

Ez felyűl megírt summa 3500, portai szükségre elkölt.

1 T. i. Csanád.
3 Idáig a fejedelemasszony kezeírása.
3 A Naplóban ez után egy fél lapnyi üres hely maradt.
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Anno 1669-béli restantia proventust administrált Lip
csei György uram postamester Székely László által impe- 
rialis tallérokat ez szerint 16. Januarii 1670-ben. Az tallér 
vagyon kilencz sacskókban :

Első, 1.) continet ta.ll. nro 1000. 2.) continet tall. nro. 
500. 3.) continet tall. nro. 350. 4.) continet tall. nro. 200.
5.) continet tall. nro. 200. 6.) continet tall. nro. 200. 7.) con
tinet tall. nro. 200. 8.) continet tall. nro. 165. Vettünk 
portai költségre. 9.) continet tall. nro. 185. Ezt kezdettem 
portai szükségre. Arany vagyon közötte aur. nro. 331. 
Potura pénz négy sacskóban fi. nro. 880, melyet az arany
váltón hagytam. Mely teszen tallér számot in summa tall. 
nro. 4102, idest négyezerszázhét tallérokat. Melyből kivé- 
vén 625 tallérokat, marad 3477 tallér. Kivévén ismét 
belőle 165 tallérokat, marad 3112 tallér.1

Item az 1669-beli portusi só árában adott Bethlen 
János uram imperialis tallérokat nro. 3000.1 2

Első, 1.) continet tall. nro. 500.2.) continettall. nro. 500.
3.) continet tall. nro. 200. 4.) continet tall. nro. 200.
5.) continet tall. nro. 230. 6.) continet tall. nro. 110. 7.) con
tinet tall. nro. 583., mely aranyul vagyon. 8.) continet tall. 
nro. 500. 9 ) continet tall. nro. 200. Mely teszen in summa 
tall. nro. 3023, oroszlyános lévén benne.3

Anno 1670. die 4-dik Mártii administrált Alvinczi 
István uram tárházunkban dési, széki, kolosi proventust 
fi. 3587 50, co háromezerötszáznyolczvanhét forintokot, ötven 
pénzt.

1670. 24. Junii. Lipcsei György 1669-re az mely két
ezer tallérral adósa, avagy restantiában maradt volt, 
administrált a postamester által Radnóthon hetedfélszáz 
tallért, oo talleros imp. 650.

Anno 1670. 1. Augusti Radnótiira hoztak Lipcseitűi 
az ifjak ruházatjokra török gránátot külömb-külömb színűeket 
ezerkétszázötven singet, oo ul. 1250. Azután Fejírvártt 
küldött Lipcsei fel két vég posztót.

Anno 1670. 29. Decembris administrált Szegedy Gyuricza 
Fejírvártt só árát poltura pénz is lévén benne ugyan, másfél
ezer tallért, !x> tall. imp. 1500 Item kiilöm-külöm színű gránát 
posztókat in summa négyszázötvenkét singet, co ul. nro. 452.

1 íg y ; tehát a számvetési míveletbe valahol hiba csúszott be. 
És pedig vagy 36,ö tallért vett ki másod ízben, vagy az utolsó mara
dék összege javítandó 3312 tallérra.

2 Itt kimaradt, hogy vagyon kilencz sacskóban, mint a hogyan 
a felsorolásból kitűnik.

3 Ez után egy fél lap üresen maradt s ezen kívül is kisebb- 
nagyobb üresen hagyott hely még többször előfordul.
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Anno 1671. 5. Mártii. Naláczi uram által administrált 
Gyuricza só árát ezer tallérokat, co tall. imp. 1000.

Anno 1671. 20 Novembris. Páter János adott be 
külömb-kíilömb szín gránát posztót nyolczszáztizenkilencz 
singet, co ul. 819. Item azután ismét adott be száz sing 
gránátot, ul. 100. Két-két tallérával teszen az 919 sing 
gránát ezernyolczszázharminczhat tallért, oo tall. imp. 
nro. 1836.

Anno 1672. die 16. Mártii. Bánffi Dienes uram által 
küldötte Alibek {így!),1 hogy sót adjanak érette, elegyes tal
lérokot in summa ezernyolczszázkilenczvenkét tallér, co 1892.

Az perceptornak commissiora adott tall imp. 1100, 
melyet adott Baló László kezében az magyarországiak 
dolga végett.

Angliai s valami aprólék vásárlásra tall. imp. 225.
29. Decembris 1671. Fejírvártt adott be tall. imp. 6000. 

A postamesternek egy Iáért tall. imp. 200. Dávid deáknak 
három Iáért tall. imp. 300. Az pataki deákoknak com
missiora tall. imp. 125.

NB. Király Pálhoz aranyváltásra commissiora adott 
ezer forintot, co fl. 1000, mely teszen ötszáz tallért, co 
tall. imp. 500.

1672. 16. Maji. Balásfalvára Páter János hozott be 
portusi pénzt négyezerötszáztizennégy tallért, co tall. imp. 
4514. Teszen in summa az beadott pénz tizenötezer tal
lért, <x) tall. imp. nro. 15,000.

Anno 1672. 28. Maji. Enyedrűl adott öt sing angliai 
posztót commissiora, pro fl. 25.

1672. 29. Maji. Budai Ali bek (így!) emberének com
missiora öt sing angliait, pro fl. 25.

1672. 13. Junii. Király Pálnak nyolcz sing gránát 
posztót, pro tall. 16.

1672. 21. Junii adott be egy vég gránát posztót 
ul. 30, pro tall. imp. 60. Item a képírónak csak ajándékon 
négy sing gránátot, pro tall. imp. 8.

1672. 11. Novembris administrált Páter János portusi 
pénzt ötszáz tallérokat, co tall. imp. 500.

1672. 19. Novembris administrált Páter János portusi 
pénzt, fl. 2305. Kétszáz tallérért 400 forint poltura pénzt 
hoztak.

Anno 1673. die tercia (3. Április). Páter János az 
1672. esztendőről, mely kezdetett a die 22. Maji anno 1672. 
az portus és aknák árendájában Ígért harminczötezer tal
lérokról végsőképpen tett ilyen igazítást. Húszezer tallérokat

1 T. i. Ali bég.
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Sárosi János generális perceptor és az postamester, Székely 
László quietantiai szerént az ország adajában adott, melyrűl 
való quietantiák itt benn vadnak.

Item Inczédi Pál által mostan, úgymint 3. Április 1673. 
adott be tallér 2645; az többit pedig azokról való com- 
missiok és hiteles quietantiák szerént administrálta és igy 
kiteljesítette az tárházban adandó tizenötezer tallérokat is 
és már az megírt 1672. esztendőre illett 35,000 tallérokról 
generális quietantiát vett.

Minden rendbeli czigányok administratiója.
Az rézműves két rendbeli sátoros czigányok, pro anno 

1667. die 15. Julii, úgymint Nan vajda és Ferencz vajda 
fiaival administráltak pro eodem anno 1667. ötven forintot, 
fi. 50 ; tali conditione, hogy ezután mindenkor a medgyesi 
Margit asszony sokadalmakor, vagy azután mindjárt tar
tozzanak azon fi. 50 beszolgáltatni.

Nan vajda, az rézműves egyik rendbeli czigányok vaj
dája az annualis adót, fi. 25 az ő részéről még die 1. Sep- 
tembris 1668. pro eodem anno, co fi. 25 (t. i. administrálta).

Ferencz vajda is die 6. Septembris Radnóton meghozta 
az annualis adót pro anno 1668, <x> fi. 25.

Anno 1669. die 29. Junii Nan vajda fiával János vaj
dával pro anno praesenti az magok companiabeli réz
míves czigányok részéről contractusok szerént az annualis 
25 forintot megadták Radnóton die et anno supranotatis.

Ferencz vajda is az szerént beadta azon napon és 
ugyan Radnóton az ő részéről való 25 forintot, a maga fia által.

Anno 1670. 15. Decembris Albae. Egy rész czigányok 
vajdája lévén Nyerges György nevű aranyász czigány, 
vádoltatott azzal, hogy nem igazán administrálta volna be 
rólok az adót, melyért az új vajda Eötvös Mihály vett 
rajta birságban fi. 60. Administrálta.1

Anno proxime praeterito 1669. a die 22. Maji ad diem
24. ejusdem fogarasi udvarbíránk Boér István és ebesfalvi 
udvarbíránk Székely Menyhárt híveink kezekből erogaló- 
dott az akkori lakadalmi alkalmatossággal2 ennyi számú élés :

1 A Napló első könyvének ezután következő bejegyzéseiben 
minden külön czim nélkül, de rendszerint tartalomjelzéssel ellátott 
különböző felsorolások vannak.

2 A fejedelem húgának és Kollatovith Györgynek lakodalmára 
vonatkozik, melyen — Apafi M. fejedelem Naplója szerint — „az 
országban levő nagy rendek nagy solemnitással jelen voltának“.

S z á d e c z k y  B . : I. A p afi M . fe je d e le m  u d v a r t a r tá s a .  8
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Közczipó nyolczezerhétszázhuszonkilencz, co nro. 8729. 
Asztal czipó ezerkétszáznegyven, co nro. 1240. Öreg ökör 
nyolcz, oo nro. 8- Telién négy, co nro. 4. Tavalyi borjú kettő, oo 
nro. 2 Ezidei borjú kettő, oo nro. 2. Bárány hetvennyolcz, oo 
nro. 78. Berbécs hatvanegy, oo nro. 61. Bőrös pecsenyének 
való sertés öt, co nro. 5. Szalonnának való egy, co nro. 1. Verő 
malacz nyolczvanegy, co nro. 81. Aljos eczet öt veder, <x> nro. 5. 
Praebenda gyertya kétszáz, co nro. 200. Öreg tyúk kétszáz- 
kileuczvenhárom, oo nro. 293 Tyúkfi száznegyvenkettő, co 
nro. 142. Lúd hatvannyolcz, co nro. 68. Pipe huszonkilencz, 
co nro. 29. Pulyka harminczhárom, co nro. 33. Kappan tizen- 
kilencz, OO nro. 19.

Ezekről, mivel hogy Konyhai János fejérvári számtar
tónk, deák, adott quietantiát s ő is percipiálta, úgy adta 
kezekben feljebb megirt híveink erogatiojokra, praesentium 
testimonio quietaljuk. Annakfelette katonai pdvarbíránkat 
Székely Andrást és Búza Lászlót rendelvén az asztali borok 
mellé, azokban költ el tizenegy hordóval, melyekben veder 
szám szerint volt négyszáztizenöt veder, co vasa nro. 11, 
continet ur. nro. 215 (így!) Praebenda bor hat hordóval, 
melyekben volt veder szám kétszáznyolczvanöt, co vasa nro. 6, 
continet ur. nro. 285. Item ugyan administrált azon alkal
matossággal harmincz szattyánokat, co nro. 30, melyekrűl 
quietáltuk.

Anno 1667. die 16. Decembris Fagarasban Bojtos 
Mihálynak tesztezésre kiadtuk az kapnikbányai ezüstöt, úgy
mint hatvannyolcz girát és 34 nehezék ezüstöt, <x> cent.1 
nro. 68'34 pis.

Ezeken kivűl két elmúlt esztendőkbeli ezüst és arany 
czementsárból való ezüstöt ugyan tesztezésre adtam ki, 
29 gira ezüstöt, co nro. cent. 29.

In summa ezek tesznek 97 girat és 34 nehezéket.
Bojtos Mihály uramnak tálak csináltatására adott 

Asszonyunk őnga százkilencz gira ezüstöt és tizenöt nehe
zéket nro. 109T5. Az ezüstön kivűl minden girához tudván 
hat-hat nehezék rezet.

Ezen ezüstökből csinált tálakat Radnóton die 28. Julii 
beadta Bojtos Mihály, mely tálakban vagyon Graeci tallér 
ezüst 122 gira, co nro. 122. Az tálak pedig nro. 38.

Most megint ezen napon öt négyszegletes tányérok 
csináltatására tiz gira és 15 nehezék, de ez ezüst műezüst 
m. 10 p. 15.

1 í g y ; holott a gira eddig latinosán mar. vagy m) (= marcha, 
marchas) rövidítéssel fordult elő s így van írva valamivel alább is.
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Fizetésében pedig ugyan most adtam Bojtos Mihály
nak száz forintot, fl. 100.

Ezen öt tányérok megaranyozására adtam tizenkét 
aranyat, nro. 12.

(1670. 13. Junii. M.-Vásárhelyrűl hívatván Enyedi 
János és Debreczeni István nevű két ötvöst, kikhez adtam 
tizenkét tángyér csinálásához tizennyolcz gira ezüstöt, oo 
mar. 18, a szász papok adajábúl való ezüstből.

Item két ezüst hammavivőre adtam romladozott hamma- 
vevőt, ugyanafféle darab adóbéli ezüstöt és toldásokra har
madfél tallért, co tall. 2Va- Formának egy ezüst tángyért.)1

1670. 29. Junii az m.-vásárhelyi ötvösök ez szerént 
Radnótiira meghozták s megfizettünk is munkájakért.

1670. 29. Junii az pohárnakoknál levő tángyírokat 
Radnóthon felkéretvén, az melyek épek, maradtak nálok 
tizenhat nro. 16.

(Tizenegy romladozott tángyérokat adtam azon vásár
helyi ötvösökhöz, mely 11 tángyérban volt tizenhárom gira 
s harminczhárom nehezék. Ebbűi az 11 tángyérbúi, hogy 
tizet csináljanak.

Item uram ő kglme számára egy pallos csináltatásra 
szász papok adta ezüstbűi harmadfél gira ezüstöt.

1670. 21. Julii ugyanezen ötvösökhöz adtam az szász 
papok ezüstit három girát gyertyatartó csinálásra.)2

1668. 16. Julii. Radnóthon adtam az segesvári ötvös
nek, ki az csészéket hozta volt el, melyet ugyan vissza
vitt, melyben volt, ezüst 1 nehezék héjján 18 gira; ara
nyozásokra adtam aranyat húszat nro. 20, mely arany tett 
13 nehezéket.

1669-ben 7. Mártii. Fejírvárt megszámlálván az sző
nyegeket az ajtónállóknál, rend szerint igy következnek: 

Uj öreg diványszőnyeg nro. 6. Elebbeni diványszőnye- 
gek nro. 7. Fejír skállát szőnyeg nro. 18. Viseltes s új 
veres skállát szőnyegek nro. 15. Egyike narancsszín. Közön
séges durva szőnyeg, melyet Fogarasi János hozott volt 
nro. 15. Meggyszín skállát szőnyeg, melyet Fogarasi János 
hozott volt új nro. 14. Két viseletes meggyszín skállát 
nro. 2. Fejír nro. 1.

1 2 A zárójelbe tett bejegyzések az eredetiben keresztül van
nak húzva. Ez az eljárás az ötvösöknek adott munkák bejegyzései
nél gyakran ismétlődik a Diarium többi könyveiben is. Magyarázatát 
pedig abban találjuk, hogy a Naplóba beírt megrendelésnek vagy javí
tási munkáknak beszolgáltatását a keresztülhúzásokkal tüntették fel. 
Gyakran különben a beadás napját s a munka kifizetését is feljegyez
ték ; miként azt alább láthatjuk.

8*
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1671. 18. Januarii az fogarasi görögök adtak egy 
meggyszín, skállát szőnyeget, melyet Laczkó kezében 
adtam székre. Van már nálla 4 szőnyeg.

Anno 1671. 16. Április in Fogaras hozott Fogarasi 
János portai posta egy meczen (így! = megyszín?) szőnyeget, 
melyet Sára kezéhöz adtak.

Á Diarium hátsó táblája belső bontáslapjára írt bejegy
zések :

Bojtos Mihálynak anno 1667. die 11. Maji küldettem 
pohárok csináltatására huszonöt gira ezüstöt, három nehezék 
héján Bíró János étekfogónktól, melyet Bánfy Dénesné 
asszonyom ő kegyelme által parancsoltunk Bojtos uram 
kezében adatni.

1667- 27. Augusti ugyanezen ezüstből csinált pohá- 
rokat ugyan Bojtos Mihály meghozta mind az maradik 
ezüsttel; mely megmaradott ezüst volt egy gira s két 
nehezík, melyet ismét neki visszaadtam, hogy csináljon 
sótartókat belőle, eodem die.

1668. 23. Maji adtam Lukács deák uram kéziben 
segesvári ötvösök művire tiz csészére tizenöt gira ezüstöt 
s 6 nehezíket. Egy tángyirra másfél girát s nyolcz nehe- 
zíket. Summája az ezüstnek tészen girát nro. 16"72, '<» fél.

Lapszélen hosszában írva: Béldi uramnak az büdös 
követ adtuk másáját tallér nro. 15.

1669- 7. Mártii új skallat gyöngy, melyet most hoztak 
az portárúi van Sárasi kezében 14, vévén hozzá négyet, 
in summa nro. 18.

Lapszélen más tentával: NB. Sárosinál levő szőnyeg
4-mal1 szaporodott; egyiket pénzen vettem, kettőt az vajdák 
követei ajándékoztak, negyediket egyik város hozta. 1 2

A sorok közé szúrva a fejedelemasszony kezeírásával: 
Dye 18. szép. (= Septembris) attak az debrecenyiek egy 
veres eskalat szőnyeget, szeptembernek 18. napján.

Újból más kézírással a sorok közé szúrva : Mely in 
summa teszen nro. 22.3

1 íg y ; eredetileg t. i. 3-mal volt írva s azután a 3 számjegyet 
4-re javították az ennek megfelelő rag átírása, illetve kijavítása 
nélkül.

2 A beírás elárulja, bogy a negyedikre vonatkozó bejegyzés 
utólagos bozzáírás s ezért kellett a 3-at 4-re javítani.

3 Ez összegezésből következtetnünk kell, bogy e bejegyzés a 
fentebb jelzett 3-as számjegy kijavítását megelőzte.
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Ugyan Sarasinál kilinyek {így!) nro. 6. 1
Ugyanaz nap ebbűi adtam az magam szekerire megy- 

színt nro. 2.
Éhez mintegy magyarázatul betoldásijellel a lap legalsó 

bal szögletébe írva:
Az fogarasi görögök adtanak megyszín skallat (!) sző

nyeget nro. 1
Az eddég az magam szekeremen járt két meggyszín 

szőnyeget az Uram ő kglme szekerire, nro. 2.
Az mely szekeren Inczédiné asszonyomék járnak megy- 

színt nr. 2. Az leányokéra nro. 2.
Az két inasok szekerire két veresei s két fejirt, nro. 4.

1 Ez a bejegyzés a szőnyegekre vonatkozó előbbeni feljegyzé
seket az eredeti szövegben megelőzi; de az ugyan szó elárulja, hogy 
ez későbbi, közbeszúrt, pótló bejegyzés.





II. K Ö N Y V
(1673-1679.)

J ó s z á g in k b ó l  l e e n d ő  j ö v e d e lm e k  le ír á sa .  

A n n o  1673. a  d ie  1. J a n u a r ii .

Anna Bornemisza. Az ember igazgatja az ő dolgait, 
de Isten az, ki az ő keze munkáit megáldja, híjában az 
munka s fáradság az Isten áldása nélkőlt.

Úr Isten, áldd meg minden dolgainkat, s mind ezek
ben ez világi dolgokban ne engedjed, Felségedet meg
bántsuk, hanem mindenekben előszer Felségedet kereshessem, 
annak utána várom Felséged áldását.1

1 A czím után következő ezen invocatiószerű bevezető sorok a 
fejedelemasszony kezétől valók. Ügy ez, mint a megelőző kalligra- 
phusan írt czím a Diarium első külön lapjára kerültek. Ugyanezen a 
lapon van a következő két, ismét más és más kézírású bejegyzés 
is, melyek — mint dátumaik is mutatják — későbbi, a Diarium rend
szerén kívül eső alkalmi bejegyzések. A rendszeres naplószerű 
bejegyzések sorát a Napló következő levelén a Fogarasi proventus- 
sal nyitják meg. — Ide iktatjuk azt a néhány sornyi bejegyzést is, 
mely a bejegyzések szoros egymásutánját követve, a czímlapot is 
megelőzi, amennyiben az a Diarium első táblájának belső boríték
lapjára van felírva szó szerint íg y : A. 1676. die 31. Maii vétettünk 
büdöskövet, adatván másájáért fi. 28. Vétettünk pedig cent. 5 és 84 
fontot, lévén egy másában librae 144. Adta meg az árát praefectus az 
hamis pénzverésért vádoltatott czigányok pénzből. (így!) Ezt egészlen 
Husztra szállíttattuk Simon Gábor által. Egy másának egy néhány font 
héjjá. Item négy mása s harminczkilencz fontot ezen áron vétetvén, 
négyszázharminczkét fontot Kővárban, száznyolczvanhárom fontot 
Dévára 1676. 1. Junii.
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1675. 29. Aug. Markoczan kezében adtam 11 Foga- 
rasban csinált lakatokat.

1675. 27. Septembris. Colos várról az gyermek számára 
hozatván tiz ón tálakat, melyeket az csatlósa s inas[i kezek]- 
ben adattam. Volt benne 29 d. fél font, fontját [ . . . ]n 
pénzen vévén, tészen az ára [ . . . . ] 2

2 A Napló ezen könyvének kilencz első, egymás után következő 
levele a kötetből ki van szakadva. Az első czímlap s ezen kívül a 
2. főként pedig a 8. levelek szélei a sok használattól és hányódás
tól annyira megrongyolódtak, hogy e helyeken a [ ]-lel kitüntetett 
csonka szöveget nyerjük s adhatjuk. Az a körülmény, hogy a Gaz
dasági Naplók négy kötete közül ez a legrongáltabb s főként, hogy 
ez a kötet az orsz. levéltári másik két kötettől elkülönítve a II. 
Apafi M ihály  iratai között találtam, valószínűvé teszi, hogy e köte
tet az ifjú választott fejedelem Bécsbe magával v itte; vagy talán 
azután kerülhetett oda, a mikor a fejedelemségről herczegségre 
degradált II. Apafi M. kegydíjának megállapítása vált szükségessé. 
Egy ilyen rendszeres gazdasági jövedelmi napló e kérdés eligazítá
sánál igen jó szolgálatot tehetett. A könyv ilyen hányódásából, 
viszontagságos múltjából megmagyarázható annak rongált volta is.
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A n n o  1673. a d ie  1. J a n u a r ii .  

F o g a r a s i  p r o v e n t u s .

Anno 1673. 8. Januarii az kománai számtartó Récsei 
István deák Ebesfalvára administrált proventus pénzt száz 
forintot, fl. 100.

1673. 27. Januarii. Boér László az fogarasi udvar
bíró administrált három fűplejás honoráriumját, fl. [ . . . . ]  
Tizenkét assessor boerok honoráriumját [ . . . j. Az révísz 
honoráriumját [ . . . ] .  Item a két oláh esperest adaját 
fl. 10. Ugyanazon két esperest honoráriumját, fl. 40. In 
summa teszen fl. 253.

Anno 1673. die 6. mensis Februarii administrált az 
fogarasi számtartó Máté deák jószágon felszedett rókabőrt 
harmincznégyet, co nro. 34. Kordovány bőrt két úttal 
kilenczvenhármat, oo no. 93. Szattyán csizmát két úttal 
ötvenhármat,1 <*> no. 53. Sarut negyven bokrot oo p. 40.

1673. 7. Februarii Boér László fogarasi udvarbíró 
Kemény Simon uram czigánvi adaját administrálta, fl. 10[8] 
oo száznyolcz forintot

1673 7. Februarii az kománai számtartó Récsei István 
bírságpénzt administrált ötven forintot, ~o fl. 50. Item jószá
gon felszedett rókabőröket no. 5, ötöt. Q .1 2

1673. 17. Februarii Boér László fogarasi udvarbíránk 
administrált három bástyás honoráriumját, fl. 45.

1673. 22. Februarii. Boér László administrált tavaly 
hátramaradt Kemény Simon uram czigányi adaját negyven- 
nyolcz forintot, fl. 48, melyet Sorbán vajda tartott volt el.

1673. 4. Mártii. Boér László fogarasi udvarbíránk admi
nistrált plejásság után való bírságpénzt fl. 30. Alsószékett 
esett bírságot is, fl. 20. In summa teszen fl. 50.

1673. 10. Mártii az fogarasi számtartó administrált 
kilencz szattyán bőrt első úttal no. 9. Quietáltuk. Item húsz 
pokróczot, oo no. 20.

1673. die 20. Mártii administrált az fogarasi szám
tartó huszonnyolcz bokor szattyáncsizmát, co p. 28. Sarut 
huszonhárom párt, oo p. 23. Szappant negyven fontot, oo 
libr. 40. Szattyánbőrt tizennégyet, co 14. Magunk quietáltuk.

1 E szó felibe van írva: bokrot.
2 T. i. quietáltuk.
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1673. 15. Április az fogarasi udvarbíró Boér László 
administrált egy depositus boér honorariumját, hogy sem
mivel nem szolgáltatják, fl. 10.

1673. die 22. Április fagarasi számtartó Máté deák 
administrált három hordó borok árát seprő árával együtt, 
arról adott quietantia szerént, háromszáznyolczvanöt forintot 
és hatvannégy pénzt, fl. 385'64.

1673. die 23. Április fagarasi számtartó Sz. Máté admi
nistrált fagarasi proventust arról néki adott quietantia 
szerént, fl. 500.

1673. 24 Április. Menyhárt uram administrált Faga
rasban gyűlt seprő árát, fl. 110.

1673. 19. Julii fogarasi udvarbíránk Boér László bir
ság pénzt administrált száz forintot, oo fl. 100. Die 
eodem Lajos czigányok adaját száz forintot, co fl. 100. 
Két oláh papok honoráriumját harmincz forint, co fl. 30.

Die 6. Augusti 1673. fagarasi számtartó Szescsori 
Máté deák administrált tárházunkban fagarasi proventust 
róla adott quietantiánk szerint ötszáz forintot, oo fl. 500.

Széljegyzetben, Bornemisza A. Tcezével: szaszkó (t. i. 
zacsó) kettő.

1673. 30. Augusti vetetett az fogarasi udvarbíró hét 
veres s fekete kordovánt, egyiket fl. 1'35. Facit fl. 9'45. 
Item küldött 22 szattyánt; sarát p. 16. Quietáltuk.

1673. 7. Septembris az fogarasi udvarbíró vött az 
bírságpénzből nyolcz kordovány bőröket. Tészen az ára 
fl. 11'20, egyiket száznegyven-negyven pénzért véve. Quie
táltuk.

Anno 1673. die 30. Octobris in Albajulie {így!) admi
nistrált a fogarasi számtartó Máté deák fogarasi proventust 
négyszáz forintot, fl. 400.

1673. 3. Novembris az fogarasi udvarbíró Boér László 
Balásfalván administrált az Kemény János czigányitúl 
járandó adót, fl. 108.

Anno 1674. 30. Januarii. Fogarasi számtartó ezen az 
télen gyűlt gosztina pénzt három sacskóban administrált 
ötszázötven forintot, fl. 550. Bor árát három sacskóban négy- 
százötven forintot, fl. 450; ezekről adott quietantia szerint.

Eodem1 udvarbíró administrált bírságpénzt, fl. 100. 
Papok adaját fl. 100. Esperestek honoráriumát pro per- 
sonis, fl. 40. Tizenkét assessor boérok honoráriumát 
fl. 48. Három fő plájások honoráriumát, fl. 45. Révész 
honoráriumát, fl. 20. Egy bástyás honoráriumát fl. 15. 
Ezek vadnak kötés szerint négy kötésben.

1 T. i. eodem die.
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1674. 12. Februarii kománai számtartó Récsei István 
kománál proventust ez szerint administrált: Gosztina pénzt 
kétszáz forintot, fl. 200. Proventus pénzt százhetvenkét 
forintot, fl. 172. Kománai két assessor boérok honorá
riumát huszonnyolcz, <x> fl. 28. In summa teszen fl. 400.

1674. die 14. Februarii. Fogarasi számtartó Máté deák 
nyolcz radnóti borok árát, kétszázhat forintot és huszonhat 
pénzt, fl. 206'26 Ezen borok sepreje árát is, fl. 9‘81.

1674. die 16. Februarii. Pattantyús Kristóf pro 
anno 1673. az fogarasföldi adó restantia pénzt küldött 
be, hatvannégy forintot s ötven pénzt, fl. 64'50.

1674. a die 26. Januarii usque ad diem 4. Mártii 
administrált kordovány bőröket no. 77. Item azelőtt
1673- ban is küldött volt Fejérvárra kordoványokot 30. 
Item most administrált szattyánbőrt no. 66. Quietáltuk.

1674. 13. Mártii. Máté deák fogarasi számtartó admi
nistrált egy havasalföldi hordó bor árát, fl. 63'31. 
Quietáltuk.

Anno 1674. 28. Mártii. Administrált az fogarasi udvar- 
biró Boér László bírságpénzt, fl. 100. Quietáltuk.

1674. 31. Mártii. Administrált Cserei János fogarasi 
vicekapitányunk bástyás darabontok honorárium pénzét, 
öt esztendőre valót, fl. 299 66. Quietáltuk. Item ezután 
fl. 31. Summa fl. 331.

1674. 16. Április. Fogarasi számtartó Szescsori Máté 
itt Fogarasban korcsomárlott borok árát kilencz sacs- 
kóban ezer forintot az róla adott quietantiánk szerént, 
oo f l. 1000.

1674. 18. Április. Kománai számtartó Récsei István 
administrált rókabőrt hatot, <x> 6. Quietáltuk.

Anno 1674. die 19. Április. Fogarasi Pattantyús 
Kristóf, Fogaras földi ország adaja perceptora, pro anno
1674- percipiált adóban administrált tárházunkban száz- 
nyolczvan forintot, fl. 180.

1674. 20. Április. Cserei János fogarasi vicekapitányunk 
administrált czirkálás után esett bírságpénzt, fl. 279. Qu.

1674. 23. Április. Boér László fogarasi udvarbíránk 
administrált bor árát, fl. 100. Quietáltuk.

1674, 20. Április administrált Boér Miklós fl. 99'71.
NB. 1674. 4. Junii. Kománai számtartó Récsei István 

deák administrált odavaló proventust 100 forintot, fl. 100.
1674. 5. Junii. Pattantyús Kristóf az császár ada- 

jában administrált poltura pénzt, melyet magunk talléréi 
adunk meg, fl. 1228'14.

Fogarasból hoztanak csizmát p. 25, szattyánt no. 20, 
bélésbőrt no. 25, talpbőrt no. 3.
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1674. 17. Junii admiiiistrált Pattantyús Kristóf az császár 
adajában háromszázhatvan forintokot, fi. 360.

1674. die 4. Julii. Fagarasi ország adaja perceptora 
Pattantyús Kristóf administrált tárházunkban róla adott 
quietantiánk szerént ez esztendőre való adópénzt hatszáz- 
tiz forintot ötvenegy pénzt, fl. 610'51.

1674. 28. Julii administrált az fogarasi kapitány Cserei 
János oláh papok honoráriumát, fl. 180. Item czirkálás 
után való pénzben is, fl. 473. Quietáltuk.

1674. 25. Augusti. Kománai számtartó Récsei István 
deák administrált oda való proventust tárházunkban száz 
forintot, co fl. 100.

1674. 31. Auguszti. Fogarasi számtartó Máté deák 
administrált bor árát kilenz sacskóban ezer forintot, fl. 1000. 
Item az udvarbiró bírságpénzt, fl. 50. Quietáltuk.

Item bőrt vásárlóit ezen pénzből, kordovány s szaty- 
tyán bőröket, tiz forint árát s negyven pénz árát, melyet 
is administrált volt, oo fi. 1P40‘ 1

Anno 1674 2. Septembris. Fagarasi Pattantyús 
Kristóf Fogaras földére vetett császár adaja perceptora 
azon adóféíe proventus pénzt administrált kétszázötven- 
kilencz forintot és tizenhat pénzt, oo fl. 359 16.1 2

Anno 1674. die 20. Septembris. Fogarasi .számtartó 
Máté deák administrált ott kikorcsomárlott két tűri hordó 
boroknak az árát kilenczvenhat forintot tizennégy pénzt, 
fl. 9614.

Anno 1674. 7. Octobris. Administrált Pattantyús 
Kristóf fogarasföldi ország-adó perceptora fl. 130, oo száz- 
harmincz forintokat.

Anno 1674. die 8. Octobris. Fagarasi számtartó Szes- 
csori Máté deák administrált arról való parancsolatunk 
szerént: Huszonhárom veres és sárga kordoványokat, item 
kettőt feketét, melyeknek az ára cum fl. 150, teszen 
harminczhét forintot s ötven pénzt, oo fl. 37'50. Item maga 
készítette apró kordoványbőröket is administrált kettőt, 
no. 2. Item két készíttetett talpbőröket is küldött, oo no. 2. 
Item csizmák bélésének való apró bőröket is tizet, oo no. 10.

1674. 3. Novembris. Fogarasi számtartónk Szescsori 
Máté administrált fogarasi proventuspénzt tárházunkban 
Fejérvárott hétszáz forintot, fl. 700, mely van hat sákban 
bepecsételve.

1 E szám eredetileg 1040-nek volt írva s javítva van 11.40-re.
2 A 359 16 259-16-ról van javítva s a javítást széljegyzetben a 

következő megjegyzés kíséri : „Azután meglátván jobban, volt három- 
százötvenkilencz forint 16 pénz.“
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1674. 5. Novembris. Az sárkányi len volt 259 kalangya, 
ebből administrált 74 kalangyát, az többi nála van. Item 
administrált sarut p. 30. Szattyán csizmát 9. Báránybőrt 200. 
Quietáltuk.

1675. 21. Januarii administrált fogarasi udvarbíró 
Bojér László fogarasi tizenkét assessor boérok honorá
riumát, tall. 24. Fogarasi révész honoráriumját, tall. 10. 
Fogarasföldi oláh papok adaját, fi. 100. Fogarasföldi két 
oláh esperest honoráriumját, fi. 40. Plajások honorá
riumját, fi. 45. Bírságpénzt fi. 100. Kemény János 
csigányi fele adóját, fi. 108. Summa facit fi. 461.

Anno 1675. 26. Januarii administrált Récsei István 
deák ott való proventust százhetvenkét forintot, fi. 172. 
Hét assessor honoráriumját huszonnyolcz forintot, fi. 28.

Anno 1675. 28. Januarii administrált Sorbán deák 
porumbáki számtartónk ottvaló proventust, ez szerint: Üveg 
árát fi. 100. Karácson adóját kétszáz forintot, fi. 200. 
Szároz bor árát kilenczvenhat forintokot, fi. 96. Bor 
lucrumát húsz forintokat, íl. 20. Káposzta pénzt huszonkét 
forintot, fi. 22. Bírságpénzt huszonöt forintokot, A. 25. 
Plajások honoráriumját tizenöt forintot, fi. 15. Bojérok 
honoráriumját huszonnégy forintot, fi. 24. Kérczen lakó 
egy jobbágy honoráriumját tiz forintot, fi. 10. Gyapjú árát 
harmincznyolcz forintot, fi. 38. Mely teszen in summa 
fl. 550.

(1675. 2. Februarii fogarasi számtartónk administrált 
öt hordó radnóthi boroknak az árát fl. 245, egyéb bor 
árát is fl. 200. Summa 445.)1 Quietáltuk.

Anno 1675. die 2. Februarii fogarasi kapitány Cserei 
János administrált:) tavalyi czirkáláskor jutott restantia 
proventus háromszáz forintot, fl. 300.

1675. 19- Februarii az fogarasi számtartó Máté deák 
adott fel kordoványbőrt no. 119. Magam is vettem kílen- 
czet, no. 9. Sarut p. 67. Szattyán csizmát p. 61. Kordo- 
vány csizmát p. 10. Szattyán bőröket no. 32. Quietáltuk.

1675. 22. Februarii fogarasi görögök, kapitány Cserei 
János uram által, administráltanak egy szőnyögöt, 1-

1675. die 7. Mártii fogarasi kapitány, Cserei János 
hívünk administrált tiszti után való proventust száznegyven 
forintot tárházunkban, <x> fl. 140.

1675. 27. Mártii fogarasi számtartónk Máté deák admi
nistrált radnóthi balásfalvi majorságnak és rudályi s ujfalvi 
dézmaboroknak árát ezerszáztizenöt forintokat, fl. 1115.

1 Az itt zárójelbe tett tétel ki van húzva és ugyanez év márczius 
27-iki bejegyzéshez van számítva. — Lásd ott.
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Ezek között lévén feljebb kivont 445 forint is.1 Egyéb 
lucrumos borok árát is, fl. 680. Quietáltuk. Summa fi. 1745.

Die eodem administrált ugyanő nagyoklosi boroknak az 
árát, fl. 207'35. Quietáltuk.

1675. die 5. Április. Szescsori Máté deák fogarasi 
számtartónk administrált bor árát, fl. 300. Quietáltuk.

1675. 6. Maii. Pattantyús Kristóf fogarasföldi adó
szedő ez jelen való esztendőre való adóban administrált 
tárházunkban háromszáz forintot, c© fl. 300. Item tavalyi 
restantiát, fl. 34'61.

1675. die 7. Maii fogarasi számtartó Máté deák admi
nistrált tárházunkban bor ára korcsoma proventust kilencz- 
száz forintot öt sákban, o© fl. 900-

1675. die 11. Junii administráltak Fogaras földéről 
császár adajában ezerkétszázötvennyolczforintot s kilenczven- 
két pénzt Pattantyús Kristóf ott való perceptor.

Anno 1675. 14. Junii. Fogarasból hoztanak sarut p. 30.
Anno 1675. 18. ejusdem Fogarasból szattyáncsizmát 

p. 4. Qu.
Anno 1675. 5. Julii kománai számtartónk Récsei István 

deák odavaló proventust administrált 100 forintot, c© 

fl. 100.
Anno 1675. 18. Julii Fogarasból sarut p. 30. Szaty- 

tyán csizmát p. 30. Qu.
Anno 1675. 16. Augusti fagarasi Pattantyús Kristóf 

az fogarasföldi adót administrált négy sákban, kilenczszáz- 
harminczhét forintot, c© fl. 937.

Anno 1675. 27. Augusti fogarasi számtartó Szescsori 
Máté deák administrált oda való proventust hét sacskó- 
ban nyolczszáz forintot, c© fl. 800.

Anno 1675. 29. Augusti fogarasi számtartó admi
nistrált vastag vásznat ul. 200, sarút p. 30, szattyán csiz
mát p. 30, szattyánbőröket 40, lakatokat 12, vascsapokot 
4, kész bőrdolmányokot 4, vékony, nem csizmának való 
kordoványbőrököt 15.

Item 1674-ben 27. Április fejériteni kezébe adott vász- 
nakot is egészlen administrált, mely vászon között 154 
sing vékony, széles vászon maga számadásában való fonal
ból szövetett volt, az többi penig segesvári és hondorfi 
takácsok által ugyan magunk adta fonalból szövetett. 
Quietáltuk.

[1675 . . .] fogarasi porkoláb Boér Sigmond [......... ]
eladott búza árát, fl. 7[. . .]

[1675 . . . .] -ris fogarasföldi 1675. esztendőre való

1 Lásd a fentebb, 1675. feb. 2. dátum alatt feljegyzett tételt.
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[császár ajdajában administrált Pattantyús Christop [ . . . . ]  
sacskóban négyszáznyolcz forintot [he]tvennyolcz pénzt, <x>
fi. 401878].

[1675.] 9. Novembris fogarasi számtartónk Szescsori 
Máté d. által adattunk az fogarasi timárok czéhmesterének 
az zalathnai jószágból tartozó kecskebőrök árát, hogy 
magok szerezzenek bőröket [és] csizmákat csináljanak száz- 
het[vene]gy forintot, oo [ . . . pén]zen vegyenek százhetven
egy [• • -]let s adjanak számot róla.

[1675. . . .]bris fogarasi számtartónk Szescsori Máté 
[deák] administrált proventus pénzt hatszáz forintot, <x> 
fl. 600. [ . . . . ]  az mely abroszokat s tángyért [ ' . . . ]  adtunk 
volt is, az abroszt fejíritve [ . . . “. ]va volt ul. 349. [ . . . . 
ke]szkenők nro. 150- [. . . si]ng vásznat kétszáz singet co 
ul. 200 [ . . . . ]  kétszázat no. 200 [. . . ha]tvan kalangyát, 
30 csomóban, gél 60 [. . .] párt, pár 30. [. . •] pár no. 32. 
[ . . .] minden eszközvei, co cur no. 2.1 [. . .] fl. 100.

Anno 1675. 16 Decembris fagarasi orsz[ág adó] per- 
ceptora Pattantyús Christoph [. . .] az fagarasföldi adóban 
[ . . . . ]

[167]5. 19. Decembris. Kománáról Récsei Istv[án . . .] 
administrált proventus pénzt [. . .]

[16]75. 26. Decembris. Fogarasból sarút p. 25. Csiz
mát p. 20.

A. 1676.
Anno 1676. die 15. Januarii fagarasi udvarbíránk 

Boér László administrált az elmúlt esztendőre tartozó 
Kemény János czigányi adajokat [. . .]

Ez jelen való esztendőre tartozó tizenkét assessor 
boérok honoráriumát [. . .]

Ez jelenvaló esztendőre tartozó révész honoráriumát
[.......... ] .

Ez jelenvaló esztendőre való három plajások hono
ráriumát [. . .] S[umma . . .] Qu.

1676. 28. Januarii. Fogarasból szattyfán] sarút [. . .]
1676. 30. Januarii fogarasi számtartónk M[áté] deák 

administrált proventus p[énzt . . .]
1676. 4. Februarii fogarasi udvarbiró administrált 

[. . .] túrónak az árát [. . .]

1 A kéziratban itt két sor közé van szúrva egy bejegyzés, 
melynek megcsonkúlt szövege ennyi: [. . . szejkér fa. Megjegyzendő, 
hogy a fentebbi s következő zárójelek a lap rongy oltott széleinek 
szöveghiányait jelölik.
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Item ötvennégy sertés marh[ . . .] csontjain lába[. . .] 
nyull[. . .]rain kívül egy [. . .] fők árát [. . .]1

1676. die 25. Április. Luczai Sorb[án] deák fogaras- 
földi adóban adrninistrált fi. [. . .] Ez pénz vagyon tizenhét 
sákban.

Anno 1676. die 4. Maii újabban Luczai Sorbán deák 
adrninistrált fogarasföldi adóban, öt sacskóban, fi. 515.

1676. 15. Junii fogarasföldi adópénzt hoztak fi. 239'50.
Anno 1675. 21. Junii kománai számtartónk Ványai 

György adrninistrált tárházunkban odavaló jószágbéli 
száraz, húsvéti bor árát, fi. 72.

Anno 1676. 31. Julii. Luczai Sorbán deák fogaras- 
földi adó perceptora adrninistrált oda való adó pénzt két 
sacskóban, fi. 243'82.

Anno 1676. 16 Augusti fogarasi udvarbíró Sorbán 
deák adrninistrált révproventust, fi. 20.

1676. 6. Novembris fogarasi udvarbíró Sorbán deák 
adrninistrált proventus pénzt, fi. 500. Bírságpénzt, fi. 60. Qu.

Anno 1677. 30. Januarii kománai számtartó Ványai 
György adrninistrált tárházunkban • karácsoni száraz bor 
árát, fi. 72. Hét assessor boerok honoráriumát, fi. 28. 
Kókabőröket, nro. 6. Qu.

1677. 4. Februarii vitézlő Luczai László fagarasi szám
tartónk adrninistrált tárházunkban az jószágban szedetett 
urbárium szerént tartozó rókákat harminczat, <x> nro. 30, 
Férfi szattyán csizmákat száz bokrot, <*> pár. 100. Férfi sarut 
száz bokrot, co pár. 100. Kordovány bőröket harminczat, tx> 
nr. 30. Szattyán bőröket hetvenhatot, <*> 76. Szappant, 
libr. 40. Béllésnek való báránybőröket, 84. Második fejér 
czipónak való lisztet, cub. 10. Színmézet, ur. 5'572. 
Színvajat tíz ejtelt, co oct. 10. Qu.

Anno 1677. 9. Februarii. Cserei János uram adrninistrált 
bírságpénzt száz forintot, fi. 100. Hat bástyások honora- 
riumját, fi 60. Görögök adajában egy szőnyögöt, 1.

Fogarasi udvarbíró Sorbán deák adrninistrált: Papok 
adaját, fi. 100. Papok honorariumját, fi. 40. Plajások 
honorariumját, fi. 45. Assessor boérok honorariumját, fi. 48. 
Bírságpénzt, fl. 57. Serkorcsomárosok honorariumját, fi. 10. 
Czigányok adaját, fl. 108. Summa 408. Qu.

Item Luczai László fogarasi számtartó is fogarasi 
proventus pénzt, fl. 600. Qu.

1 Ez utolsó bejegyzésnek az eredeti szövegben négy sorba irt 
szövege a lap szélének hiányai miatt annyira megromlott, hogy a 
megmaradt s a teljesség kedvéért ide iktatott szavak és szótagok 
már semmi értelmet nem adnak.
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Anno 1677. fogarasi számtartónk Luczai László kezében 
küldöttem zalathnai bőrök árát, fi. 132; ezen váltott bé foga
rasi tímároktól kordovány bőröket, nr. 132. Administrálta is.1

Item azon alkalmatossággal administrált viski lenfonalat 
155 matolával és negyvenegy matringgal, mely nyomott 
libr. 166; sárkányi lenfonalat negyvenhét matolával, mely 
nyomott negyven fontot, eo libr. 40. Melyről qn. (= quietáltuk.)

Anno 1677. 9. Mártii nemes, vitézlő fagarasi Szescsori 
Sorbán administrált tárházunkban fagarasi majorság táró 
árát száznégy forintokot, nyolczvanhét pénzt, fi 104 87. 
Porumbákról percipiált túró áiát hatvanhárom forintokot 
hatvanhárom pénzt, od fl. 63'63. Egy summában túró árát 
százhatvannyolcz forintokot ötven pénzt, co 168*50. Item 
Porumbákról percipiált búza árát ötvennégy forintokot har- 
minczhárom pénzt, <x> fl. 54 33. Egy summában fl. 222'83. Qu.

Anno 1677. die 16. Mártii. Fogarasföldi országadaja 
perceptora Lészai István ezen fogarasföldi országadajában 
pro anno 1677. administrált tárházunkban háromszáz forintot, 
co fl. 300. Qu.

Anno 1677. die 26. Mártii. Lészai István fogarasföldi 
országadajának perceptora administrált fl. 322. Qu.

Anno 1677. 26. Mártii. Szescsori Sorbán fogarasi 
udvarbíránk administrált búza árát, fl. 150. Ide való pro- 
ventus pénzt, fl. 500. Qu.

Anno 1677. 5. Április fogarasi számtartónk Luczai 
László administrált fogarasi proventust, fl. 70, kit Mészáros 
Mihály éléshajtónk kezében adott. Qu.

Anno 1677. 8. Április nemes, vitézlő Szescsori Sorbán 
fogarasi udvarbíránk administrált tárházunkban búza árát 
másfél száz fointot, fl. 150. Qu.

Die 5. Április. Lészai István administrált fogarasföldi 
országadaja pénzt, fl. 141.

21. ejusdem fl. 667, melyet mingyárt aranyváltásra 
küldtünk. Qu.

Anno 1676. diebus a die 29. Januarii usque ad diem 
24. Április. Luczai László fogarasi számtartó adott fel ott 
létünkben1 2 kordovány bőröket 5. Szattyán bőrt 76. Csizmát, 
szattyán bőrbűi p. 4. Sarut p. 2. Talpbőröket 18. Nyers 
ökörbőrt egyet, nro. 1. Bagariabőrt kettőt, 2. Mente bélleni 
való bélésbőrt 164. Csizma béllelni valót 194. Irha bőrököt 
ötöt, 5. Vad kecskebőrt 1. Szarvasbőrt 1. Csont kalamárist

1 Idáig terjed a Napló első 9 levelének feljegyzése, mely az 
eredeti kötésből ki van szakadva.

2 I. Apáti Mihály Naplója szerint az itt említett fogarasi tar
tózkodás csakugyan jan. 27-ikén kezdődött, de április 27-ikén 
ért véget.

S z á d e c z k y  B . : I. A p a fi M . fe je d e le m  u d v a r t a r tá s a . 9
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nyolczat, 8. Csontgombokat 400. Spárgát 30 véggel, 30. 
Csontos nyergeket 5. Segesváratt szőtt abrosznak való szép, 
sáhos vásznot 556 singet. Fogarasban szőtt abrosznak való 
szép, sáhos vásznot nyolczvan singet, nro. 80. Alább való 
koczkaforma abrosznak való vásznat százharminczhét singet,
137. Segesváratt szőtt asztal keszkenőket 100. Kendőköt 105. 
Pénzen vött kordoványokot százharminczkettőt, 132. Fekete 
süveget százötvent, 150. Báránybőröket százharmincznégyet, 
nro. 134. Talpbőröket hatot, nro. 6. Szattyánokot 26. 
Sarut p. 1. Szappant hatvan rúdban, libr. 158. Qu.

Anno 1677. 30. Április fogarasi udvarbíró Sorbán 
deák administrált bírságpénzt, fi. 100. Hat, forintokon 
váltott rókabőrököt, nro. 6. Item aranyfonalat vétetett az 
alsó leányoknak, fi. 3. Fejér czérnát, fl. 1. Qu.

Anno 1677. 30. Április fogarasi számtartó Luczai 
László búza árát, fi. 150. Qu.

Anno 1677. die 22. Maii. Lészai István fogarasi per- 
ceptor administrált fl. 313'32, die verő 26. Április, fi. 162. 
In summa fi. 475'32. Erről nem quietáltuk.

Anno 1677. die 30. Maii hoztanak Fogarasból haricska- 
kását két köblöt, árpakását is, cub. 2. Qu.

Anno 1677. 8. Junii hoztanak Fogarasból hajóvám 
pénzt tíz tallért, co tall. 10. Item egy hiúzt négy forintban, 
pro fi. 4. Qu.

Anno 1677. 13. Junii. Ványai György kománai szám
tartónk administrált húsvéti bor árát, fi. 36. Qu.

Anno 1677. 16. Junii vitézlő Ványai György kománai 
számtartónk administrált tárházunkban húsvéti száraz bor 
árát, fi. 36. Qu.

Anno 1677. 1. Julii fogarasi udvarbíránk Szescsori 
Sorbán administrált tárházunkban odavaló proventus pénzt, 
fi. 400. Item húsz bokor sarut, oo pár 20. Qu.

1677. 23. Julii nemes Lészai István fagarasi perceptor 
administrált tárházunkban fagarasföldi ország adóját három- 
százhetven három forintokat, 373. Qu.

1677. die 29. Julii hoztanak Fogarasból két úttal 
jószágszőtte vásznát, ul. 898. Qu.

1677. 5. Augusti vitézlő Luczai László fagarasi szám- 
tartónk administrált negyven pár szattyán csizmákat, p. 40. 
Egy bornyúbőr csizmát, no. 1. Hatvan pár sarut, p. 60. 
Húsz, társzekérre való lakatokat, no. 20. Qu.

1677. 8. mensis Augusti nemes, vitézlő Lészai István 
fagarasi n. (= nemes) ország adójának generalis perceptora 
administrált tárházunkban fagarasföldi országadójában két- 
százkilenczvenkét forintot huszonhat pénzt, fi. 292‘26. Qu.

1677. 18. Septembris. Fogarasból csizmát, p. 30.
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1677. 25. Septembris. Lészai István administrált
fagarasföldi n. ország adójában kétszázharminczhárom forin
tokat, fl. 233. Item 20. Maji ante elapsi administrált három
száz tizenhárom forintot harminczkét pénzt, fl. 313'32, 
melyet generalis perceptor kezében administráltunk. Qu.

1677. 27. Septembris. Ványai György kománai szám
tartónk administrált kománai jószágunkbeli, pünkösdi száraz 
bor árát hetvenkét forintot, fl. 72. Qu.

1677. die 2. Octobris fogarasi számtartó administrált 
proventus pénzt, fl. 300. Item az udvarbíró bírságpénzt, 
fl. 100. Qu.

1677. 26. Novembris fagarasi számtartó Luczai László 
administrált mente alá való báránybőr bérlést (így!) két
százat, 200. Csizmabérlést százhetvent, 170. Talpbőröket 8. 
Sarut negyven párt, p. 40. Qu.

1677. 6. Decembris fagarasi számtartó Luczai László 
küldött szattyán csizmát hetvenegy párt, p. 71. Qu.

1677. 15. Decembris. Lészai István fagarasföldi ország 
perceptora administrált fagarasföldi országadóját százhúsz 
forintokat, fl. 120. Qu.

1678. 1. Januarii administrált fagarasföldi udvarbíránk 
Szescsori Sorbán deák hatszáz forintokat, fl. 600. Qu.

Anno 1678.12. Januarii kománai számtartó Ványai György 
administrált külömb-külömbféle proventust, fl. 198‘73. Qu.

Anno 1678. 29. Januarii fogarasi udvarbíró Sorbán 
deák administrált proventus pénzt ez szerint: Gosztina 
pénzt, fl. 200. Bírságpénzt, fl. 50. Boérok honorariumját, 
fl. 48. Papok adaját, fl. 96. Plajások honorariumját, fl. 45. 
Sárkányi zabos széna árát, fl. 61. In summa fl. 500. Qu. 
Item az czigányak adaját száznyolcz forint, <>= fl. 108.

Anno 1678. diebus Februarii et Mártii Fogarasban 
lakó Bálint András árúit ki 19 hordó borokat, 12—12 pén
zével az színbor, fl. 565'30. Qu.

1678. 29. Mártii fagarasi számtartó Luczai László 
administrált 3 hordó bornak az árát, fl. 97. Item hat font 
szappant, lib. 6. Qu.

1678. 6. Április fogarasi számtartó Luczai László 
administrált bor ára proventust, fl. 600. Ezt külték arany
váltani, két ízben.

1678. 13. Április. Sorbán deák administrált új papok 
honorariumját, fl. 120. Item bírságpénzt nyolczvan forin
tokot, oo fl. 80. In summa fl. 200. Qu.

1678. die 18. Április. Kománáról hoztanak olvasztott 
fadgyat libr. 407. Olvasztatlan fadgyat, libr. 52. Viaszát, 
libr. 14. Kendervásznat öt darabban kétszázhetven singet 
s felet, ul. 2701/2. Sákoknak való gyapjúvásznat, ul. 121. Qu.

9*
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1678. 22. Április fogarasi számtartónk Luczai László 
administrált hat hordó bornak az árát, százhuszonnégy 
forintot nyolczvan pénzt fl. 124'80. Qu.

1678. 29. Április fagarasi számtartó Luczai László 
administrált itt való proventust, fl. 200. Qu.

1678. Ráskai kezében adott Luczai László festett 
ökörbőröket 30. Szattyánbőröket 52. Apró, fejes, ónas sze
geket 11,000. Fejér ónat, csattok ónazására, libr. 5. Item 
Inczédi Pál kezében is adott az mi szükségünkre cserzett 
ökörbőrt, kettőt. Qu.

Anno 1678. a die 10. Mártii usque ad diem 30. Április 
fogarasi számtartó Luczai László administrált szattyán 
bőrököt 33. Szattyán csizmát 56. Pénzen vött kordoványo- 
kot 60, melyet zalaknai kecskebörek árán vettek}  Csizma- 
béllés bőrököt 12. Báránybőrt 2. Rókabőrököt 29. Béllés 
báránybőrököt 106. Kész bőr dolmányokot 4. Bőrnadrágot 
s talpbőrt 4. Lakatokot Pápai kezében 2. Csontgombokot 400. 
Csont kalamárisokot 8. Szappant tizenhat fontot, libr. 16. Qu.

1678. fogarasi számtartó Luczai László ez elmúlt
1677. esztendőben die 8. Septembris küldött volt Rad
nótiira fogarasi lenfonalból szőtt síma vásznat, ul. 218. 
Len páczfonalbói szőtt síma vásznat, ul. 202. Máté deák 
szövette széles, sima vásznat, ül. 1561/.,. Porumbáki vastag 
kenderfonalból szőtt sima vásznat, ul. 2072. Hat lakatokat.

Item 1678. 13. Mártii administrált porumbáki vastag 
kenderfonatból szőtt abrosznak valót, ul. 309. Segesvárról 
visszahozott fonalból szőtt abrosznak való sáhos vásznat, 
ul. 121. Segesvárról visszahozott fonalból szőtt asztal- 
keszkenőköt, 152. Item Máté deák szövette asztalkendőköt, 
nro. 205. Item sarut, p. 48. Qu.

1678. 27. Julii fagarasi Lészai István fagarasföldi 
országadója perceptorunk adott tárházunkban fagarasföldi 
adót pro anno praesenti ezerhuszonnyolcz forintot, fl. 1028. 
Item tavalyi, <x> 1677-beli restantia adót is harmincz forintot, 
tizenhat pénzt, fl. 30‘16. In summa administrált 1058'16. Qu.

1678. die 20. Augusti. Szescsori Máté küldött négy 
nyári sajtot, no. 4. Másfélezer tángyériiveget. Ötven köböl 
zabot, c. sax. 50. Qu.

1678. 14. Septembris, Szescsori Máté küldött ezer 
apró tángyérüvegeket, no. 100. Qu.

1678. 12. Octobris. Szescsori Máté küldött négyezer 
apró tángyérüvegeket; száz orvosságnak való apró üve
geket, nr. 100. Qu.

1 A dőlt betűvel szedett megjegyzés lapszélre írt közbeszúrás, 
Bornemisza A. fejedelemasszony kezével.
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árát száz forintot, fl. 100. Qu.

1679. 4. Februarii. Ványai György kománai szám
tartónk administrált odavaló proventust, fl. 67'48, hatvanhét 
forintot negyvennyolcz pénzt és hat rókabőrt, nr. 6. Qu.

1679. 25. Februarii kománai számtartónk Ványai 
György küldött pro fl. 7 gyümölcsöt : körtvélyt, almáft]. Qu.

1679. 12. Április. Ványai György kománai számtartónk 
küldött tyúkot, kövért, tizenkettőt, 12. Négy pulykát, 4. 
Hat kövér ludat, no. 6, Qu.

Anno 1679. 18. Április. Luczai Sándor fogarasi szám
tartónk administrált korcsoma bor árát ötszáz forintokot 
4 sacskóban, (X) fl. 500.

Item Fogarasi István fogarasi kulcsárunk adott fadgyat 
gyertyamártásra és szappanfőzésre diebus diversis, hatszáz 
hatvanhét font fadgyat, <x> libr. 667. Qu. mindkettőt.

Anno 1679. 1. Augusti fogarasi Lészai István fogaras- 
földi mostani országadaja perceptora administrált tár
házunkban pro anno praesenti fogarasföldi országadaját 
kétezerhatszáznegyvenöt forintot s ötven pénzt, oc fl. 2645'50, 
Albae. Qu.

Anno 1679. 20. Octobris fagarasföldi országadójának 
perceptora Lészai István administrált tárházunkban hatszáz
negyven forintot s ötven pénzt, fl. 640'50. Qu.

Anno 1679. 25.1 fagarasi országadó perceptora admi
nistrált országadójában fl. 114. Item elmúlt esztendőre való 
restantia pénzt, fl. 20. Qu.

—  133 —
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1678. 7. Februarii az porumbáki számtartó Sorbán 
deák administrált proventus pénzt, fl. 400. Item róka- 
bűröket ötöt, co no. 5.

1673. 21. Februarii az porumbáki számtartó admi
nistrált odavaló proventus pénzt száz forintot, co fl. 100.

1673. 16. Mártii porumbáki számtartó administrált 
negyvenöt pokróczot, <x> no. 45. Magunk quietáltuk.

1673. 28. mensis Mártii második úttal administrált az 
porumbáki számtartó jószágon pénzen felszedett rókabőrt 
no. 3, hármat. Magunk quietáltuk.

1 A hónap hiányzik.
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1673. 29. Április porumbáki számtartónk Sorbán deák 
administráli száraz bor árát, ötven forintot, co fl. 50.

1673. 1. Maji ismét adott bé az porumbáki számtartó 
Sorbán deák száraz bor arát, fl. 70.

1673. die 16. Maii porumbáki számtartó Talába Sorbán 
deák az róla adott quietantia szerént administrált üveg ára 
proventust száz forintot tárházunkban, co fl. 100.

1673.19. Julii. Sorbán deák porumbáki számtartó admi
nistrált az elmúlt pünkösdre való adópénzt, administrált (így!) 
nyolczvan forintot, co 80. Pünkösdi száraz bor árát hétszáz- 
húsz forintot, co fl. 220. Üveg árát száz forintot, co fl. 100. 
Quietáltuk.

6. Februarii administrált az porumbáki számtartó hét 
rókabőrt, co 7 s két farkast,1 2. Qu.

1674. 6. Februarii porumbáki számtartó Sorbán deák 
administrált tárházunkban odavaló proventust tiz sacskóban, 
in summa ezerszáz forintokat, co fl. 1100.

1674. 29. Április administrált az porumbáki számlartó 
Sorbán Tálába : Száraz bor árát, fl. 96. Széna árát, 
fl. 84. Bírságpénzt, fl. 20. Üveg árát, fl. 100. Summa 300. 
Quietáltuk.

1674. 22. Septembris porumbáki számtartó Sorbán 
deák administrált öt sacskókban porumbáki proventust 
ötszázötven forintot ez szerint : Pünkösti adót, fl. 200. 
Pünkösti száraz bor árát, fl. 96. Üveg árát, fl. 100. Kor- 
csomabor lucrumát, fl. 100. Bírságpénzt, fl. 54. Summa fl. 550.

Anno 1674. 19. Novembris. Sorbán deák porumbáki 
számtartónk administrált porumbáki korcsomén elkölt borok 
lucrumát hetven forintot, co fl. 70. Magunk quietáltuk.

1675. 2. Februarii. Szescsori Sorbán Talabó'1 porum
báki számtartónk administrált tiz kicsáváit rókabőröket, co
10. Két őszi tömlőt, continet libr. 105. Őszi sajtot, continet 
libr. 35. Quietáltuk.

1675. die 8. Maji. Szescsori Máté fogarasi számtar
tónk a die 20. Februarii ad hunc diem usque, az arról 
néki adott quietantiánk szerént ezeket administrálta : Mente- 
béllésnek való bőröket negyvenötöt, nro. 45. Talpbőröket 
tizenhármat nro. 13. Széles, vékony vásznat, száz singet 
uln. 100. Vastag vásznat kétszáz singet, ul. 200. Belind- 
bőröket hármat, nro. 3. Rókabőröket harminczhármat, nro. 33. 
Csizmabéllés bőrt harminczat, nro. 30. Item adván sirt 
(= zsírt) kezében libr. 145, melybűi administrált kész szap
pant háromszázharminczkilencz fontot, libr. 339. Dolmányok

1 T. i. farkasbőrt.
* íg y ; egyszer Talába, másszor Tálába, itt pedig Talabó.
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alá való vékony kordoványbőröket kilenczet, nro. 9. Szaty- 
tyáncsizmát hetvenkettőt, nro. 72. Őszi sajtot nro. 11. Nyári 
sajtot hármat, co 3. Egy láda borítására szattyánbőrt hetet, 
co 7. Két sónak való sacskónak csinálására egy szattyánt. 
Olvasztott fagyat ötszázhuszonnyolcz fontot, co libr. 528. 
Sarát hatvanhat párt, co p. 66. Kész szattyánbőrt hatot, co {így!) 
Három kis fúvók csináltatására szattyánt, nro. 2. Csinálta- 
tásokért pénzt, ti. 0'99. Egy veres kordoványcsizmára 
fi. 1'20. Kordoványcsizmát egy párt, co 1. Peczérek dol
mányához vastag vásznat öt singet, ul. 5. Sinórra s ka
pocsra fi. 0*21. Csontgombot tizenkettőt, oo 12. Szent-Jóbinak 
professorokkal való Brassóban menetelére négy forintot, 
co fi. 4. Ernyei Gergely deák kezében leverni, szalonnáknak 
való disznókat adatott hatvanötöt, co 65. Egy bakra való láda 
borítására adott ökörbőrt kettőt, oa 2. Szattyánt nro. 2V2- 
Bagariabőrt kettőt. Egy leveles táskának szatytyánt, nro. 2.

Item adattunk volt Fejérváratt bizonyos számú len 
páczot és lent fonatni, melyeknek is fonalát egészen admi- 
nistrálta. Item az ittvaló lenből és dézma lenbül font fona
lat is administrált négyszázhuszonhét fontot, co libr. 427. 
Kordoványbőröket harmincznégyet, 34, melyekre mi adat
tunk volt pénzt. Fekete süveget, dudát, harminczat, 30. Közt, 
(t. i. süveget) tizet, co 10. Káskainak szattyánbőröket hintó 
csinálásra huszonnyolczat, co 28. Melyek'űl is quietáltuk.

1675. 13. Maji porumbáki számtartónk Szescsori 
Sorbán deák administrált tárházunkban száraz bor árát 
fl. 120. Túró árát nvolczvan forintot, co d. 80. Bírságpénzt 
húsz forintot, d. 20. Üvegek árát kétszáz forintot, os d. 200. 
In summa administrált d. 420, co négyszázhúsz forintot. 
Quietáltuk róla.

1675. 4. Junii Fogarasból szattyánt 50. Quietáltuk.
1675. 3. Septembris porumbáki számtartó Sorbán

deák administrált: Pünkösti adót d. 225. Száraz bor árát 
d. 120. Bírságpénzt d. 38. Hajóvámpénzt d. 25. Bor árát 
d. 12 Summa d. 420.

1675. 13. Octobris porumbáki számtartó Sorbán deák 
administrált vastag vásznat ul. 927. Item egy báránt, co 1. 
Quitáltuk róla.

1675. 25. Novembris. Porumbákrúl hoztanak tavalyi 
színvajat oct. 9. Elés színvajat ur. 4. Majorság színvajat 
ur. 2. Pokróczot 40. Qu.

Anno 1676. 12. Januarii. Sorbán deák porumbáki 
számtartó administrált odavaló proventust :

Gosztinapénzt d. 40. Káposztapénzt d. 20. Hajóvám
pénzt d. 10. Száraz bor árát d. 130. Karácson adóját 
fl. 200. Birság és túró árát d. 60. Summa d. 460.
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1676. 4. Mártii. Sorbán deák administrált rókabőrt 10. 
Item két véka köleskását, oo metr. 2. Qu.

1676. 26. Mártii. Sorbán deák porumbáki számtartónk 
administrált proventus pénzt, fl. 200.

1676. 10. Maii porumbáki számtartónk Sorbán deák 
administrált húsvéti száraz bor árát, fl. 100. Item köles
kását, metr. 2. Qu.

1676. 19. Junii. Sorbán deák porumbáki udvarbíránk 
odavaló proventust administrált, fl. 15L50. Qu.

1676. die 18. Julii. Szescsori Máté porumbáki szám
tartónk administrált proventus pénzt, fl. 228'86 ; úgy mint 
pünkösdi adót. Item száraz bor árát, fl. 120. Qu.

1676. 6. Novembris. Máté deák administrált odavaló 
proventus pénzt, fl. 300. Qu.

Anno 1676. 4. Decembris kománai számtartó Ványai 
György administrált kománai pünkösti száraz bor árát, 
fl. 31. Qu.

Anno 1677. die 3. Februarii nemes, vitézlő Szescsori 
Máté] porumbáki udvarbíránk administrált tárházunkban 
proventus pénzt hatszáz forintokat, fl. 600. Rókabőröket 
tizet, nro. 10. Szőrtarisnyát negyvent, nro. 40. Qu.

Anno 1677. die 26. Április vitézlő Ványai György 
kománai számtartónk administrált tárházunkban pokróczot, 
tizet, nro. 10. Irósvajat nyolczvannyolcz fontot, nro. 88. 
Színvajat tíz ej telt, oct. 10. Mézet öt ej telt, oct. 5. Item 
kender durva vásznat hat darabban háromszáznegyvenhat 
singet, ul. 346. Qu.

Anno 1677. die 28. Maii hoztanak Porumbákról:
Lapos üveget 100. Apró üvegtányért 1000. Altallátót

100. Patika ládában való, apró, orvosságos üveget 350. 
Tökforma üvegeket, két-három ejtel, 25. Még kisebb tökfor
mákat 100. Apró üvegcsészét 50. Kristálypohárokot 25. Légy
fogót 20. Üvegcsuprokot 50. Apró bugyogós korsót 50. Qu.

Item 30. Maii. Porumbákról köleskását cub. sax. 4. Qu.
14. Julii vitézlő Szescsori Máthé porumbáki szám

tartónk administrált tárházunkban odavaló proventus pénzt 
ötszáz forintot, <x> fl. 500. Qu.

Anno 1677. 11. Augusti Máté deák porumbáki szám
tartónk administrált berbécsek árát háromszázhuszonhét 
oroszlyányos tallérokat; lévén az berbécs, kit eladtanak, 
no. 327. Költségekre ment három berbécs, mely tészen 
három oroszlyános tallért. Qu.

Anno 1677. die 21. Decembris Máté deák porumbáki 
számtartónk administrált proventus pénzt, fl. 800. Qu. 1

1 E név eredetileg Surbán-m k  volt írva s Máté-ra van javítva.
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Anno 1678. 12. Januarii kománai számtartónk, nemze- 
tes Ványai György administrált tárházunkban kománai két 
assessor boérok honoráriumát huszonnyolcz forintot, oo 
fl. 28. Gosztina pénzt nyolczvanöt forintot hetven pénzt, c® 
fl. 85'70 és három pénzt. In summa fl. 198'73. Qu.

Anno 1678. die 25. Januarii porumbáki szám
tartó Máté deák administrált odavaló proventus pénzt, 
fl. 500. Qu.

Anno 1678. 14. Februarii fogarasi számtartónk Luczai 
László administrált proventus pénzt, ittvaló korcsomákon 
elkölt, pénzen (t. i. vett) és dézmaborok árát, karácson adóját 
hatszáz forintokat, fl. 600. Qu.

1678. 18. Februárii administrált porumbáki számtartó 
odavaló proventus pénzt, fl. 400, Qu.

Anno 1678. 10. Mártii fogarasi udvarbiró administrált:
Fadgyú árát H. 10. Bírságpénzt fl. 20. Két esperestek 

honoráriumát fl. 400. Parras (így!) summát fl. 10. Túró árát 
fl. 20. [Summa fl.] 100. Qu.

Anno 1678. a. die 11. Januarii usque ad diem 9. 
Mártii fogarasi számtartó Luczai László adott fel holmikot 
ez szerint: Sarát p. 50. Szattyánbőrt 10. Báránybőrt 10. 
Tömlőtúrót hetet, continet libr. 809. Őszi sajtot no. 38, 
continet libr. 363. Viaszszat, két darabban libr. 53. Mézet 
ur. 13'7. Fadgyat libr. 1826. Pokróczot 100. Qu.

1678. 24. Április porumbáki számtartónk Szescsori 
Máté administrált odavaló proventus pénzt, fl. 100. Item 
eladott berbécsnek, kétszáznak az árát, kétszáz oroszlányos 
tallérokat, fél tallér héján, tall. 200. Qu.

1678. 29. Április fogarasi udvarbíránk Szescsori Sorbán 
administrált tár házunkban proventus pénzt: túró és bőrök 
árát, fl. 100. Qu.

1678. 1. Maii. Luczai László administrált tárházunk
ban két hordó bornak az árát hatvankilencz forintokat 
tizenkét pénzt, fl. 6912. Qu.

1678. 1. Maii. Ványai György administrált egy hordó 
bornak az árát, fl. 18'24. Item karácson után telelt serté
sekért való gosztina pénzt, fl. 12. Item az urbárium szerént 
tartozó hat rókabőrt. Qu.

1678. 15. Maii porumbáki számtartónk administrált 
viaszát libr. no. 70. Qu.

1678. 15. Maii fagarasi számtartónk Luczai László 
admininistrált húsz bokor -szattyáncsizmát, p. 20. Két kis 
vajas ládát. Qu.

1678. 15. Maii vitézlő Ványai György kománai szám
tartónk adván el száztíz majorság berbécseket, administrált 
az árában az eladott berbécseknek kilenczvennyolcz orosz-



138

lányos tallérokat, tall. 98; maradott el még oroszlányos 
tall. 12.1 Qu.

1678. 20. Maii porumbáki számtartó Szescsori Máté 
küldött négy köböl árpát, cnb. sax. 4. Egy hordó mázas 
fazakakat és háromszáz főzni való paraszt fazakakat.

1678. 30. Maii. Szescsori Máté porumbáki számtartónk 
küldött 3 véka köleskását, met. 3. Qu.

1678. 6. Junii. Szescsori Máté küldött Fejérvárra öt 
szalonnát, libr. 206. Vereshagymát, cub. sax. 14. Lapos 
üvegeket, nr. 100. Általlátót, 100. Orvosságnak való apró 
üvegeket, 200. Tökforma üvegeket, 50. Kicsin korsót, nr. 40. 
Kicsin mosdót, nr. 19. Légyfogót, nr. 19. Qu.

1678. 8. Junii fagarasi udvarbíránk Szescsori Sorbán 
küldött egy köböl árpakását, cub. sax. 1. Köleskását egy 
köblöt, cub. sax. 1. Szattyánokat negyvent, nr. 40. Kaszu 
sajtot tízet, 10. Melyről quietáljuk és hét irhát varrani 
való czérnát öt fontot, libr. 5. Qu.

1678. 9. Junii. Ványai György administrált tárházunkban 
eladott száztíz berbécsek árában hátramaradott restantia 
tallért, tizenkét oroszlányos tallérokat, nr. 12. Qu.

1678. 9. Junii fagarasi udvarbíránk Szescsori Sorbán 
küldött hat jó szalonnákat, nr. 6. Qu.

1678. 17. Junii. Szescsori Máté küldött négyezer apró 
üvegtángyérokat, nr. 4000. Egy köböl köleskását, cub. 1. 
Szaladot négy köblöt, cub. sax. 4. Árpábúl való szaladot 
tíz vékát, met. 10. Kosbúi, zabbúi való szaladot, metr. 6. 
Item nyolcz fenyő sajtot, nr. 8. Qu.

1678. 27. Junii. Szescsori Sorbán Fagarasbúi kül
dött öt köböl szaladot, cub. sax. 5. Tíz kászu sajtot, 
nr. 10. Qu.

1678. 5. Julii. Szescsori Máté küldött száz általlátó 
üveget, nr. 100. Két puttón serélesztőt, nr. 2. Qu.

1678. 9. Julii. Szescsori Sorbán fagarasi udvarbíránk 
küldött egy köböl köleskását, cub. sax. 1. Veres kordoványt 
huszonötöt, nr. 25. Fekete kordoványokat nyolczat, nr. 8. 
Pénzen vett lőrék, melyet zalajky (így !) pénzen vettek; kecke- 
börek árán}  Item porumbáki, mángarlott, vastag vásznat tizen
hat darabbal, melyben volt sing szám ul. 528, ötszáz és 
huszonnyolcz. Qu.

1678. 21. Julii. Szescsori Máté porumbáki számtartónk 
küldött árpaszaladot négy köblöt, cub. s. 4. Uj pincze 1 2

1 E helyhez utólagosan a következő közbeszúrt megjegyzés 
van fűzve : Erről nincsen, az 12 kettőről. T. i. quietantia,

2 A dőlt betűkkel szedett megjegyzés lapszélre irt közbeszúrás 
Bornemisza A. kezétől.
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tokokat ötöt, 5. Pünkösdi bor1 árát ötszáz forintot, fl. 500, 
kásza (így!) sajtot, nr. 8. Ennek előtte küldött volt tizenkét 
veder sert, ur. 12. Qu.

1978. die 25. Julii. Szescsori Orbán fogarasi udvar- 
biránk küldött mázas edényeket ez szerént: Két ejteles 
fazakat, liarminczat, nr. 30. Ejteles fazakat, nr. 30. Fél 
ejteleseket, nr. 30. Lábosokat, nr. 30. Mázos fedőt is, nr. 30 
és egy ejtel gyöngyvirágos égett bort, oct. 1. Qu.

1678. 7. Augusti vitézlő Szescsori Sorbán fagarasi 
udvarbíránk administrált tárházunkban fagarasi proventus 
pénzt ötszáz kilenczvenkilencz forintot huszonöt pénzt, 
fl. 599'25, öt sacskóban. Qu.

1678. 18. Augusti porumbáki udvarbiránk Szescsori 
Máté küldött fűrészdeszkát ötven szálat, nr. 50. Qu.

1678. 1. Septembris porumbáki udvarbíránk Szescsori 
Máté küldött ötszáz sing vékony vásznat, nr. 500. Qu.

1678. 19. Septembris. Szescsori Máté küldött három 
köböl vereshagymát, cub. s. 3. Egy véka magyoró hagymát, 
met. 1. Qu.

1678. 22. Septembris. Lészai István, Fogarasföldire 
felvetett ország adójának perceptora administrált tár
házunkban fagarasföldi adót polturát és sustákot nyolczszáz- 
hetvennyolcz forintot, 878. Oroszlányos tallért százharmincz- 
ötöt. <x) tall. 135. Egész tallért huszonötöt, tall. i. 25 <x> 
fl. 293. In summa ezerszázhetvenegy forintot, fl. 1171. Qu.

1678. 30. Septembris. Szescsori Máté küldött alma
forma és körtvélyforma sutus üvegeket, tizenötöt. Körtvély- 
formát, 10. Almaformát, 5 és egyéb orvosságnak való 
üvegeket, nr. 460. Qu.

1678. 16. Octobris. Lészai István, Fagarasföldire fel
vetett országad ójának perceptora, administrált tárházunkban 
hatszáznyolczvanegy forintot, fl. 681*20. Oroszlányos tallért 
negyvenhatot, egész tallért kettőt; teszen fl. 86*80. In summa 
administrált fl. 768, öt sacskóban.

1678. die 29. Octobris. L. Sándor deák fagarasi 
számtartónk küldött tíz szattyán csizmát. Tíz lakatokat. 
Item ezelőtt tizenhárom kordoványokat, 13. Qu.

1678. 9. Novembris. L. Sándor fagarasi számtartónk 
küldött sarut negyven bokiot, p. 40. Qu.

1678. 18. Novembris. Ványai György kománai szám
tartónk küldött negyvenkét forintot, pünkösdi bor árát, <*> 
fl. 42. Qu.

1 E szó felibe van írva ugyanazon kézírással: adót. Értelme az, 
bogy a bor pünkösdi adó bor volt, az ú. n. száraz bor, mit a három 
sátoros ünnepen szoktak beszolgáltatni.
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1678. 15. Decembris. Szescsori Máté porumbáki szám
tartónk küldött köleskását, cub. s. 1, főző fazakakat, 
parasztot, nr. 300. Két veder serélesztőt, nr. 2. Három köböl 
vereshagymát, cub. s. 3. Viaszát, libr. 36. Qu.

1678. 16. Decembris. Luczai Sándor fagarasi szám- 
tartónk küldött negyven pár sarut, p. 40. Anismagot, 
libr. 22, fontját vette tizenhat pénzen, teszen fi. 3‘50. Qu.

1679. 25. Januarii. Ványai György kománai számtartónk 
küldött karácson adójában hetvenhét forintot, fi. 77. Qu.

1679. 19. Februarii. Szescsori Sorbán fagarasi udvar- 
biránk administrált boérok honoráriumát, fi. 24. Plajások 
honoráriumát, fl. 22'50. Papok adóját, fi. 50. Két esperest 
honorariumját, fl. 20. Hajó honoráriumot, fl. 10. Czigányok 
adóját, fl. 54. Bírságpénzt, fl. 70. Tota summa teszen 
fl. 250‘50. Qu.

1679. 23. Februarii. Sándor deák fagarasi számtartónk 
administrált tárházunkban ötszáz forintot, fl. 500. Qu.

1679. 24. Februárii porumbáki udvarbíránk Szescsori 
Máté administrált: Oda való proventust ötszáz forintot, fl. 500. 
Lóra való pokróczot százat, nr. 100. Harmincz rókabőrt, 
nr. 30. Egy medvebőrt, 1. Két farkast, 2. Három tömlő- 
túrót, őszit, coiit. libr. 404. Tíz őszi sajtot, nr. 10. Hatvan 
sutus üveget, nr. 60. Azonkiviíl is mindenfele vastag vásznat 
hétszáztíz singet, ul. 210. Qu.

1679. 27. Februarii. Sescsori Sorbán fagarasi udvar
bíránk adott fel rókákat, tizenhatot, 16. Qu.

1679. 25. Februarii. Szescsori Sorbán fagarasi udvar
bíránk adott fel tehénvajat két káddal, harmincz vedret, 
ur. 30. Bialvajat két vedret, ur. 2. Qu.

1679. 28. Februarii. Sándor deák adott fel fagarasi 
jószágunkbeli rókabőröket huszonnyolczat, nr. 28. Qu.

1679. 6. Mártii p. udvarbíró küldött két átalag sert. 
Száz főző fazakat; 40 tyákánt, (így!) buzogánt öszves- 
séggel. Qu.

1679. die 14. Mártii fagarasi számtartónk administrált 
túró árát ötven forintot és bírságpénzt húsz forintot, fl. 70. Qu.

1679. 21. Mártii fagarasi számtartó L. Sándor deák 
adott fel három tömlőtúrót: continet lib. 109‘2, continet 
lib. 14'3, continet lib. 41. Egy puttonnal is, continet 
lib. 123. Húsz őszi sajtot. Egy bagariát. Négy fejérvári 
zabolát. Fekete süveget százharminczegyet, nr. 131. Qu.

1679. die 22. Mártii. Ványai György küldött három 
köböl, két véka borsót, cub. sax. 3'2. 3 pulykát, 3 ludat, 
öt tyúkot. Qu.

1679. 25. Mártii. L. Sándor deák fagarasi számtar
tónk adott fel hetvenöt pokróczot, nr. 75. Qu.
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1679. 26. Mártii. Ványai György kománai számtaríónk 
küldött irósvajat száznyolczvannégy fontot, lib. 184. Szín
vajat tizennégy fontot, lib. 14. Qu.

1679. 6. Április. Ványai György adott fel egy őszi 
tömlőtúrót lib. 145. Item pénzen vett peczolajat fl. T65. Qu.

1679. diebus diversis fagarasi számtartónk administrált 
tizenkét hordó bornak az árát. kit magunk adtunk ki ez 
szerént: 1. vas. tűri bor ur. 46, mérés szerént ur. 43*1, 
tizenöt pénzével teszen fl. 51'75. Másik kútfalvi nr. 29'6, 
teszen cum denariis 15 [fl.] 35'70. Harmadik alvinczi bor ur. 
24'2, cum denariis 15 teszen fl. 29'10. Negyedik alvinczi 
bor ur. 12*2, cum denariis 15 teszen fl. 14'70. Ezeknek az 
ára teszen in summa fl. 131 *25.

Die 11. Mártii adtam ki három hordó bort; administrált 
ez szerént : 1.) vas. balás.1 majorság ur. 40'3, cum denariis 
15, teszen fl. 48'45. 2.) vas. balás. majorság ur. 40, cum 
denariis 15, teszen fl. 48. 3.) vas. balás. majorság ur. 39. 
cum denariis 15, teszen fl. 46'80.

13. Április adtam ki négy hordó bort; administrált ez 
szerént: 1.) vas kútfalvi majorság ur. 42, cum denariis 18, 
teszen fl. 60'48. 2.) vas. tűri majorság ur. 43, cum 18, 
teszen fl. 55'44. 3.) vas. kútfalvi majorság ur. 38, cum 18, 
teszen fl. 54'72. 4.) vas. kútfalvi majorság ur. 40, cum 
18, teszen fl. 56'16. Teszen 4 hordó ára in summa 
fl. 226'80.

Azután adtam ki egy hordó bort, tűri bort, ur. 45, 
cum denariis 18, teszen fl 60'48.

1679. 25. Április. Sándor deák fogarasi számtartónk 
szattyánokat adott fel 80. Bérlésbőrt (így !) 30. Talpbőrt 5. 
Kordoványokat2132. Nyolcz veder mézet ur. 8. Két bagariát, 2. 
Pénzt is adtak C. által váltaol. (így!), Tiz font fonalat, var- 
rani valót. Qu.

Anno 1619. die 1. Április porumbáki számtartó Máté 
deák adott fel jószágfonta kender fonalat, libr. 373, sá- 
kostól. Qu.

Anno 1679. diebus diversis porumbáki számtartó adott 
fel lisztet huszonkét köblöt, másfél vékát. Hét veder, bét 
ejtel színvajat, ur. 7'7. Tíz tángyértokot nr. 10. Qu.

Anno 1679. 7. Maii fagarasi számtartónk L. Sándor 
küldött hat pár sarut, p. 6. Egy véka magyaróhagymát. 
Két véka foghagymát nr. 2. Qu.

Anno 1679. 13. Maii fogarasi porkoláb Boér Sigmond 
uram adott Madarász uram kezében 4 tonna puskaport font

1 így ; rövidítve balás falvi helyett. 
! Cordoványokat-nak van írva.
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száma libr. 422. Muskotály óngolyóbist 2055. Esmét 1 tonna, 
50 font, port. Büdös követ tíz fontot, libr. 10. Szövétneket
196. onat nyolcz pogácsával cent. 4. libr. 60. Qu.

Anno 1679. 20. Maii. Ványai György küldött bor árát 
fi. 40. Qu.

Anno 1679. 13. Junii. Szescsori Máté küldött tiz veder 
mézet. Asszú gyümölcsöt öt köblöt. Két kövér pulykát. 
Három kövér kappant. Két kövér ludat. Árpa szaladot öt 
köblöt. Qu.

1679. 14. Junii. Szescsori Sorbán küldött két köböl 
köleskását, cub. s. 2. Két köböl hariska kását, cub. s. 2. 
Fatángyért 30. Fatálat 27. Qu.

1679. 24. Junii fagarasi számtartónk L. Sándor admi- 
nistrált tárházunkban készpénzt hatszáz forintokat, fi. 600. 
Brassóban való vásárlását odavaló proventus pénzen ez 
szerént administrált: Egy kantár riskását kilencz forintban, 
fi. 9. Egy kantár faolajat huszonhárom forintban, fl. 23. 
Harminczhét heringet két forint huszonkét pénzben, fl. 2'22. 
Nyolczvan pár csizmát. Száz bokor sarát. Két talpbőrt. Hét 
szarvasbőrt. Egy vadkecskebőrt. Qu.

1679. 19. Julii. Szescsori Máté porumbáki számtar
tónk administrált tárházunkban oda való proventus pénzt 
ötszáz forintot, fl. 500. Qu.

1679. die 23. Augusti kománai számtartónk admi
nistrált pünkösdi adót, d. 89'58. Qu.

1679. 5. Octobris fagarasi udvarbíránk Szescsori Sor
bán küldött 7 darab vásznat; 1. darab ul. 48; 2. drb. ul. 
47; 3-dik darab 41; 4-dik darab 49; 5-dik darab 51; 
6-dik darab 46; 7-dik darab 50. Item hat szalonnát ez 
szerént: 1.) libr. 71. 2.) libr. 73. 3.) libr. 80. 4-dik libr. 66.
5-dík 84. 6-dik 90. Qu.

1679. die 23. Octobris. Szescsori Sorbán küldött hat 
szalonnát; az hat szalonnában 400 font van. Mázas edé
nyeket: fedőket, porsolókat. Qu.

Anno 1679. 29. Octobris. Szescsori Sorbán küldött 
bírságpénzt fl. 100. Kilencz kordoványokot másfél-fél forint
ban Qu.

Anno 1679. 2. Novembris porumbáki számtartó Szes
csori Máté administrált üveg árát, fl. 250. Qu.

1679. 16. Novembris. L. Sándor fogarasi számtartónk 
administrált proventus pénzt, fl. 600. Négy vég abrosznak 
valót, melyben volt ul. 101,2 fertály. Nyolcz vég sima, durva 
vásznat, ul. 188,2 fertály. Három talpbőrt, 3. Csáváit bárány
bőrt, 40. Sarut, p. 40. Csizmavarrani való fonalat, libr. 7. 
Ezelőtt is beküldött szattyán csizmát, p. 25. Sarut, p. 30. 
Hat szattyánbőrt, 6. Egy lenczérna övét pro fl. 4‘50. Qu.
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1679. 29. Novembris. Szescsori Sorbán küldött csizmát, 
p. 45. Hat szalonnát, nr. 6. 1. szalonna libr. 49. Másik 
szalonna libr. 70. Harmadik libr. 86. Negyedik libr. 92. 
Ötödik libr. 63, 6-dik libr. nr. 54. Qu.

1679. 7. Decembris. Szescsori Sorbán küldött hat 
szalonnát, nr. 6. Juhberbécs bőrt, 50. Báránybőrt százat, 
nr. 100. Két vég abrosznak való vásznat, ni. 49. Egy véka 
sulymot. Az varróasszony küldött négy kendőt, nr. 4. Qu.

1679. 29. Decembris. Sorbán Talába küldött öt vég- 
vastag vásznat, kétszáz singet, ul. 200. Qu.

F e j é r v á r i  p r o v e n t u s .

1673. 8. Maii fejérvári számtartónk Bonyhai János 
administrált itt hagyott havaselföldi ó bor árát, fi. 129‘87.

1673. 26. Maii administrált az fejérvári számtartó 
17 szattyánbőrt, magunk quietáltuk, no. 17.

Anno 1673. 30. Maii az fejérvári számtartó, János 
deák administrált tárházunkban egy havasalföldi bor árát, 
melyet Fogarasban Daczó hozott, úgymint százötvennégy 
forintokot negyvenhét pénzt, co fi. 154'47. Magunk quietáltuk.

Anno 1673. 29. Septembris. Bonyhai János fejérvári 
számtartónk administrált korcsomapénzt, ü. 60.

Anno 1673. 16. Decembris. Bonyhai János administrált 
gyűlés alatt kikorcsomároltatott borok árait hétszázötvenhat 
forintot hetvenöt pénzt, <*> fi. 756'75. Qu. mindenekről.

1674. 14. Maii fejérvári udvarbíránk Bonyhai János 
administrált ponori és remetei summa pénzt másfélszáz 
forintokot, <x> fi. 150 és három hordó bornak az árát hatvan
egy forintot nyolczvanhét pénzt, co fi. 61‘87. In summa 
fi. 21T87. (Quietáltuk.)

1674. 21. Maii administrált fejérvári udvarbiró Bonyhai 
János korcsoma pénzt, fi. 100. Várból kivitt 3 hordó bor 
árát, fi. 67'23.

1674. 14. Junii. Bonyhai János fejírvári udvarbíránk 
három hordó radnóthi bornak árát administrálta; egy hordó 
fejírvári, az két hordó szelindeki borok árát, fi. 136'89. 
Item pénzen vett borok lucrumát, fi. 200. Ponori, remetei 
summa pénzt, fi. 15. Summa teszen fi. 351‘89.

1674. 11. Julii. Bonyhai János fejírvári udvarbíránk 
administrált tárházunkban korosoma lucrumát kétszáz forintot, 
co fi. 200.
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1675. die 31. Maii. Bonyhai János fejérvári udvarbíró 
administrált tárházunkban ismét várból kivitt borok árait, 
fl. 200.

Anno 1675. die 1. Junii. Bonyhai János fejírvári 
udvarbiró administrált korcsoma bor ára fejirvári proventust 
ötven forintot, fl. 50.

1675. die 11. Junii. Bonyhai János fejérvári udvar
bíró administrált tárházunkban két, ismét várból kikorcso- 
márlott hordó boroknak árait, fl. 78‘80. Item lucrumos bor 
árát, fl. 21'20.

1675. d e 19. Bonyhai János fejérvári udvarbíránk 
administrált tárházunkban ponori és remetei summapénzt 
kétszáz forintot, fl. 200.

1675. die 25. mensis Junii. Vitézlő Bonyhai János 
fejérvári udvarbíránk administrált tárházunkban konyhára 
nyúzott marháknak bőröknek az árát nvolczvan forintokat,
co f l . 80.

Anno 1675. die 8. Julii. Bonyhai János fejérvári udvar
bíránk administrált kikorcsomárlott majorság borok árát, 
száz forintot, oo fl. 100.

Anno 1675. die 1. Novembris. Fejérvári számtartó Pávai 
Ferencz hozott be kezünkben Fejévárott tizennyolcz szattyá
nokot, melyről quietáltuk.

Anno 1675. 14. Novembris. Bonyhai János fejérvári 
udvarbíránk adott be Budai Pétertől marhák vásárlására 
adott hatszáz forintból maradt pénzt, fl. 65.

1675. 14. Decembris. Bonyhai János fejérvári udvar
bíránk administrált száz köböl búzának az árát, melyet 
Balásfalváról hoztanak volt, vékáját adván harmincz pénzen, 
teszen fl. 120. Qu.

1675. 29. Decembris. Bonyhai János fejérvári udvar
bíránk administrált őszi gyűlési alkalmatossággal1 kiárúit 
18 hordó boroknak árában fl. 626, lévén restantiában 
fl. 42-4. Qu.

Anno 1676. 20. Maii. Fejérvári udvarbiró Bonyhai János 
administrált kútfalvi búzának az árát, pro cub. 287, cum 
den. 36, fl. 413‘28.

Anno 1676. 19. Junii. Bonyhai János fejérvári udvar
bíránk administrált korcsomán kiárúit ser lucrumát, húsz 
veder ser árával együtt, fl. 141'39. Qu.

Anno 1476. 25. Junii. Fejérvári udvarbíránk Bonyhai 
János administrált Balásfalváról oda eladni küldött birka 
árában száz forintot, fl. 100.

1 Az itt említett őszi gyűlést 1675. nov. 25-től kezdve tartották 
Fejérváron. Ld. az Érd. Orszgy. Emi. XVI., 214. és következő lapjait.
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Anno 1676. 24. Augusti. Fejérvári udvarbíránk Bonyhai 
János eladott egy mása kénesőnek az árát, fl. 140. (így!)

Anno 1676. 27. Novembris. Fejérvári udvarbírónk 
Bonyhai János administrált Kútfalváról hozott 49 köböl s 
két véka búza árát, 66 pénzen adván vékáját, fl. 130'68.
27. Novembris ismét administrált 25 köböl búzának az 
árát, vékáját adván den. 63, <x> fl. 63. Qu.

Anno 1676. 19. Decembris. Bonyhai János administrált 
Kútfalváról hozott 170 köböl búza árát, vékáját adván 0'60, 
teszen fl. 458. Qu.

Anno 1676. 19. Decembris. Bonyhai János fejérvári 
udvarbíránk administrált tárházunkban gyűlési alkalmatos
sággal 1 kikorcsomároltatott borok árát, fl. 500. Qu.

1676. 29. Decémbris. Bonyhai János administrált bor 
árát harminczhat forintot és hatvan pénzt, os fl. 36'60.

1677. 24. Januarii fejérvári udvarbíránk Bonyhai 
János administrált fél mása kéneső árát, fl. 70.

1677. 5. Junii. Fejérvári számtartónk Hadnagy Márton 
administrált tárházunkban korcsoma bor árát, fl. 468. Szattyán
csizmákat p. 13. Szattyánbőrt nro. 6. Borjúbőrt 2. Kecske olló 
bőrt 15. Béllésnek való bőrt 14. Béllésnek való kecskebőrt 
nro. 7. Béllésnek való borjúbort 2. Veres rezet libr. 16. 
Pányvára való köteleket nro. 20 és istrángot nro. 12. Qu.

1678. 27. Maii. Hadnagy Márton adott fel Fagarasbúi 
hozott szalonnák közül négy egész szalonnákat, melynek 
egyike nyomott lib. 38, 2.) lib. 38, 3.) lib. 33, negyedik 
lib. 37. Qu.

Anno 1678. az mely búzát balásfalvi udvarbíránk 
parancsolatunkból hitelben kiadott fejérvári, panori és 
remetei jószágunkban, mely volt in summa cub. 82, vékáját 
adván ötvenöt-öt pénzen, melynek az ára teszen fl 176, 
mely búzának az árát fejérvári udvarbíránk Bonyhai János 
által administrálta. Kiről is qu.

1678. 20. Junii fejérvári számtartó Hadnagy Márton 
administrált Balásfalváról hozott boroknak az árában 
fl. 300. Qu.

Mindazáltal az fenn megemlített 20. Junii adott quie- 
tantia eltévelyedvén, bizonyosok nem lévén, hova lett, 
másodszor is azon fl. 300 forintról quietáltuk; de úgy, hogy 
ha megtanálnák adják vissza.

Anno 1678. die 22. Junii. Fejérvári számtartó Hadnagy 
Márton administrált fejérvári korcsoma bor árát fl. 200. 
Nincs qu.

1 Ez a fejérvári országgyűlés előkészületeivel együtt nov. 21. 
és decz. 21-ike közé esik. V. ö. Érd. Orszgy. Emi. XVI. 309. 1. 10

10S z á d e c z k y  B . : I. A p afi M . f e je d e le m  u d v a r t a r tá s a .
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Anno 1678. die 19. Julii adrainistrált fejérvári szám
tartó Hadnagy Márton Sárközi által a die 5. Julii usque 
ad 18 ejusdem balásfalvi, tűri, kútfalvi, szászsebesi és 
medgyesi borok árát az quietantia szerént, fi. 580'39.

Anno 1678. die verő 23. Julii. Hadnagy Márton fejérvári 
számtartó adott fel szattyánokat ötvent, nr. 50. Item 17. Julii is 
adott volt fel harminczkilencz szattyánokat, nr. 39. Qu.

Anno 1678. die 22. Julii administrált fejérvári szám
tartó Hadnagy Márton Sárközi által a die 21. Julii ad diem
22. Julii, balásfalvi, kútfalvi, tűri és doborkai, pénzen vött 
egy, in summa öt hordó boroknak az árát (t. i, admi- 
nistrálta) az quietantia szerint, fl. 128'52.

Nóta bene. Ez ideírt summa pénz túl az másik faci- 
esen (így!) bűvebb világosítással megvágjon; ezt nem 
kell az többi közé egyvelíteni.1

Nos Anna Bornemisza damus pro memória etc. quod 
anno 1678. die 22. Julii fejérvári korcsománkon a die
21. Julii usque ad 22. Julii elkölt öt hordó borainknak 
igaz mérés szerint lőtt színborok, seprőjek és árok is így 
következik, melyeknek szinborúl ej telét mind 9-9 pénzen 
adták, seprőjének pedig vedrét den. 24.

Első hordó kútfalvi majorság; ennek színbora ur. 36, seprője 
ur. 3'2, az ára mind együtt teszen fl. 26'70. Második kútfalvi major
ság ; ennek színbora ur. 34’1, seprője ur. 3’3, az ára fl. 25'38. 
Harmadik tűri majorság; ennek színbora ur. 46, seprője ur. T I ,  az 
ára teszen fl. 34'83. Negyedik balásfalvi majorság; ennek színbora 
ur. 23, seprője ur. 14, az ára fl. 16 92. Ötödik doborkai pénzen v ö tt; 
ezt magunk vétettük volt pénzért az korcsomára. Ennek színbora 
ur. 35-3, seprője ur. 4, az ára fl. 26'43.

Itt egy summába mind az öt hordók színbora teszen 
ur. 174'4, az seprője ur. 19'2. Kiadván azért az korcsomá- 
rosoknak az egy-egy veder borbúi egy-egy pénzben, úgy 
mint fl. 1'74, teszen az színbor és seprő summája pénzűi 
florenos, nro. fl. 128'52. Erről fejérvári számtartónkat 
quietáljuk. Dátum in civitate etc.

1678. 27. Julii Hadnagy Márton fejérvári számtartó 
administrált fejérvári korcsomán kiárúit egy tűri majorság, 
három orbai és egy doborkai pénzen vett öt hordó borok
nak az árát száznegyvenhét forintot tizenkét pénzt, 
fl. 147'12 pénzt. Qu.

1678. 3. Augusti. Hadnagy Márton administrált szász
sebesi pénzen vött öt hordó bornak az árát százötvennégy 
forintot ötvenöt pénzt, fl. 154'55. Qu.

1 Ez a megjegyzés az ezután mindjárt következő : Nos Anna  
Bornemisza  stb. nyugtatvány bejegyzett szövegére vonatkozik, mely 
a Naplóban egy másik lapra került. Ezt kell érteni a facies 
szokatlan kifejezése alatt.
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Anno 1678. die 4. mensis Augusti fejérvári számtartó 
Hadnagy Márton administrált két szászsebesi, pénzen vött 
és az fejérvári korcsomán kiárúit boroknak az árát, hatvan
két forintot és tizenkét pénzt; administrált fi. 62*12. Qu.

Anno 1678. die 12. mensis Augusti fejérvári szám
tartónk Hadnagy Márton administrált két szebeni és két 
szászsebesi pénzen vött, in summa négy hordó boroknak 
(melyek itt fehérvári korcsomáiikon kőitek el) az árá t; 
administrált fi. 119‘24. Qu.

1678. 14. Augusti. Bonyhai János adott fel második 
czipónak való lisztet öt kis köblöt, cub. s. 5. Qu.

Anno 1678. die verő 18. Augusti fejérvári számtartónk 
Hadnagy Márton fejérvári korcsomáiikon elkölt két szebeni 
és két szászsebesi pénzen vött négy hordó borok árában 
administrált fl. 111*32. Qu.

Anno 1678. die 22. Augusti fejérvári számtartónk 
Hadnagy Márton fejérvári korcsománkon elkölt négy szász
sebesi pénzen vött és két balásfalvi majorság, in summa 
hat hordó boroknak árában administrált fl. 162'09.

Anno 1678. die 24. Augusti fejérvári számtartónk 
Hadnagy Márton administrált tárházunkban Csávási Pálné, 
urának ratiójabeli convictioja megfizetésének pótlásában 
adott, négy hordó bornak az árát, melynek is első hordója 
ur. 36'6; 2. hordó ur. 25 '4; harmadik ur. 41; negyedik 
ur. 20. Mely színbornak az ára teszen nyolczvanhét forin
tokat ötvenegy pénzt, fl. 87*51. Qu.

Anno 1678. 5. Septembris Hadnagy Márton fejérvári 
számtartónk administrált öt hordó bornak az árát ez szerént: 
1.) hordó tűri majorság ur. 37 ; 2.) balásfalvi ur. 32; 3!) 
balásfalvi ur. 29, ebbűi praebendára erogáltak ur. 7;
4.) mártontelki ur. 35; 5.) sályai dézma ur. 36; mely hordó 
boroknak az ára teszen százkét forintot hat pénzt, fl. 102*6. 
Melyrűl quietáljuk. Qu.

Anno 1678. die 13. Septembris. Hadnagy Márton fejér
vári számtartó adott fel második czipónak való lisztet tiz 
köblöt, cub. s. 10. Item 15. Septembris tiz köblöt, cub. 
s. 10. Ennek előtte pedig, úgymint die 3. Septembris adott 
fel két köböl lisztet, másodiknak valót, cub. 2. Qu.

1678. 15. Septembris Hadnagy Márton az fejírvári 
számtartó az korcsomán kikorcsomárlott borok árát ez 
szerint administrált:

1. hordó mérís szerint görgényi, 36, seprője, ur. 3-3, teszen az 
ára fl. 17'28. 2. görgényi, ur. 37’2, teszen az ára fl. 17'88. 3. gör
gényi, ur. 30, teszen az ára fl. 14‘40. 4. szebeni bor, ur. 37’5, teszen 
az ára fl. 24-08. 5. magyarországi, ur. 12-7, cum. den. 24, teszen az 
ára fl. 24-72. 6. magyarországi, ur. 127, teszen az ára fl. 24 72. 
7. görgényi, ur. 29'4, teszen az ára fl. 1416. 8. görgényi majorság,

10*
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ur. 40, teszen az ára fi. 1920. 9. szászvárosi péuzen vett bor, 
ur. 26’4, teszen, cum den. 8, az ára fi. 16 96.

Tota summa teszen százhetven forintot hetvenkilencz 
pénzt, fl. 170'79. Qu.

1678. 22. Septembris. Hadnagy Márton administrált 
négy hordó boroknak az árát nyolczvanhat forintot ötven- 
nyolcz pénzt, fl. 86'58, melynek is első hordója volt szász
városi ur. 29'2, az ára teszen nyolcz pénzzel, fl. 18‘72.
2. magyarországi ur. 12‘5, az ára teszen cum den 24, 
fl. 24'24. 3-dik magyarországi ur. 14, az ára teszen 
fl. 26’88. 4-dik hodvilgi { í g y ! )  ur. 37, az ára teszen hat 
pénzzel fl. 17'67 Melyeket in summa administrált. Qu.

1678. 20. Septembris. Hadnagy Márton adott fel ele- 
gyesleg nyolczvan szattyánbőröket nr. 80. Qu.

1678. die 7. Octobris. Hadnagy Márton administrált 
nyolcz hordó boroknak az árát, ez szerént :

1.) hordó, ur. 40’1, cum den. 12 teszen fi. 38-52. 2.) hordó, 
3T3, cum den. 9 teszen az ára fi. 22 59. 3-dik hordó, ur. 19 7, cum 
den. 9 teszen az ára fl. 1431. 4-dik hordó, ur. 25 4, cum den. 9 
teszen az ára fl. 18 39. 5-dik hordó, ur. 19’2, cum den. 12, teszen a& 
ára fl. 18'48. 6-dik hordó, ur. 26-5, cum den. 9 teszen az ára fl. 1917. 
7-dik hordó, ur. 30, cum den. 9, teszen az ára fl. 21-60. 8-dik hordó, 
ur. 12 2, cum den. 18 teszen az ára fl. 17’64.

Az hét hordó dévai s az nyolczadik magyarországi. 
Teszen az árok egy summában százhatvannyolcz forintot 
hatvanhárom pénzt, fl. 168'63. Mely administrátiójokról 
quietantia van. Qu.

1678. die 11. Octobris. Fejérvári számtartónk Hadnagy 
Márton administrált fejérvári korcsomákon kiárúit fejérvári, 
alvinczi, radnóthi és Magyarországból hozott nyolcz hordó 
boroknak az árát kétszázhárom forintokat harminczhárom 
pénzt, fl. 20333. Qu.

1678. die 18. Octobris. Hadnagy Márton administrált 
fejérvári számtartónk, fejérvári korcsománkon elkölt egy 
radnóthi, három fejérvári, egy ebesfalvi, egy dévai, három 
magyarországi hordó borainknak az árát, száznyolczvan- 
három forintot nyolczvanhárom pénzt, fl. 183’83. Qu.

Anno 1678. die 18. Octobris. Balásfalváról fejérvári 
jószágban búzát kiosztván ez szerént fizettek: Benedekben 
adtak volt cub. 27; ötvenöt pénzen kellett volna adni 
fl. 59 40, administrált fl. 56. R.1 3’40. F.-Gáldra adtak 
cub. 20, ötvenöt-öt pénzen vékáját, ment negyvennégy 
forintra, fl. 44. Adtak pénzt fl. 13, tizenhárom forintot; 
mustot hármával hatvan vedret, ment húsz forintra, fl. 20,

1 Az R. itt s a következő sorokban is a restat vagy restál 
rövidítése.



149

R. fl. 11. Diómáira adtak cub. s. 20, pro den. 55, ment 
fl. 44. Adtak készpénzt fl. 25. Mustot ur. 48, ment fl. 16; 
teszen öszve fl. 41'73. R. fl. 2'57. Megyen az beadott 
pénz in summa fl. 913 . R. in summa fl. 16.

Anno 1678. die 26. Octobris fejérvári számtartónk 
Hadnagy Márton administrált öt hordó borok árát száz
három forintot, fl. 103'80 pénzt:

1.) vinczi majorság, ur. 34, cum den. 12 teszen az ára fl. 32'64, 
2.) fejérvári, ur. 18’4, cum den. 12 teszen az ára fl. 76'76, 3.) magyar- 
országi, ur. 12-7, cum den. 18 teszen az ára fl. 18‘54, 4.) radnóthi, 
ur. 30, cum den. 6 teszen az ára fl. 6'80, 5.) magyarországi, ur. 13'3, 
cum den. 18 teszen az ára fl. 19‘26,
Melyről quietáljuk. Qu.

Anno 1678. 29. Octobris. Hadnagy Márton admi- 
nistrálta öt hordó új boroknak az ára, úgymint fl. 65‘61, 
első hordó váradgyai dézma ur. 22 3, teszen az ára 
fl. 10'74. felső-gáldi ur. 31‘5, hat pénzivei teszen az ára 
fl. 15'18, 3. poklosi ur. 39, hat pénzivei teszen az ára 
fl. 18 72, 4. poklosi ur. 28'4, hat pénzivei teszen az ára 
fl. 13'68, 5. balásfalvi búza ára1 ur. 18, 6 pénzivei teszen 
az ára fl. 8 ‘70. Mely boroknak az ára teszen in summa 
hatvanöt forintot hatvannégy pénzt, fl. 65‘64. Qu.

1678. 1. Novembris. Hadnagy Márton administrálta 7 új 
hordó borainknak az árát száztizennégy forintot, fl. 144'04.

1. hordó 21, cum den. 6 teszen fl. 10-20; 2-dik ur. 33‘6, cum 
den. 6 teszen az ára fl. 16 20; [3-dik]1 2 drombári 30'5, cum den. 8 
fl. 19 60 teszen; 4-dik drombári ur. 26'4, cum den. 8 teszen fl. 16 96; 
5-dik felső-gáldi ur. 36, cum den. 6 teszen az ára fl. 17‘34; 6-dik csügedi 
dézma, ur. 24 4, cum den. 8 teszen fl. 15 68; 7-dik drombári, ur. 313, 
cum den. 8 teszen az ára 20 68. ,
Mely summa pénzt administrálván quietáljuk, co  fl. 114. Qu.

1678. die 1. Novembris. Hadnagy Márton administrált 
öt új hordó borok árát nyolczvannégy forintot negyven 
pénzt, fl. 84'40.

Első bordó fejérvári lúgos bora, ur. 28 2, cum den. 6 teszen 
az ára fl. 13‘56. 2-dik sóspataki, ur. 24 4, cum den. 8 teszen az ára 
fl. 15 68. 3-dik sírásai, ur. 28'45, cum den. 8 teszen az ára fl. 18-32. 
4-dik bocsárdi, ur. 29'4, cum den. 8 teszen az ára fl. 18 88. 5-dik sós
pataki, ur. 30 2, cum den. 8 teszen az ára fl. 19 86,
Mely administrált pénzről quietáljuk. Qu.

1678. 6. Novembris. Hadnagy Márton administrált 
nyolcz hordó borok árát száznegyvenöt forintot nyolczvali- 
négy pénzt, fl. 145’84.

1. hordó fejérvári dézma, új bor, ur. 35 3, cum den. 8 teszen 
fl. 22-64; 2. fejérvári dézma, új bor, ur. 36 2,3 cum den. 8 teszen

1 T. i. búza ára bor.
2 Az itt [zárójelbe] tett 3-dik szó az eredetiben kimaradt.
3 E szám 39'6-ról van javítva.
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fl. 23-20; 3. majorsági dézma új bor, ur. 39'6, cum den. 8 teszen 
fi. 25 45 ; 4. majorsági dézma új bor, ur. 35 2, cum den 8 teszen fl. 2176;
5. majorsági dézma új bor, ur. 34, cum den. 8 teszen fl. 22‘56;
6. ebesfalvi ó bor, ur. 33, cum den. 6 teszen fl. 3 60, 7 veder költ 
ebben e l; 7. majorsági dézma, ur. 28"4, fl. 18 24 ; 8. magyarországi, 
ebben költ el ur. 7, félben volt, cum den. 18 teszen fl. 10-62.
Melyről qu.

(1679. die 29. Mai. Maxai Ferencz kövér pulykát, nr. 2 ;  
kövér ludat, 2 ; két p ipét; tíz tyúkfiat; négy tyúkat.)1 Qu.

1679. 31. Maii fejérvári számtartónk administrált tizen
két hordó magyarországi borok árát százhét forintot, fl. 107; 
lucrumot, fl. 200. Qu.

1679. 8. Junii fejérvári számtartó Szent-Mártoni György 
administrált hét hordó borok árát ez szerént:

Davri {így f) majorság három hordó bor : 1. hordó, ur. 30"2, színbor, 
ur. 28‘3, cum den. 15 ; 2. hordó, ur. 28, színbor, ur. 24'7; 3. hordó, 
ur. 34, mérés szerént, ur. 312. Item 3 kútfalvi borokat: 1. vas. ur. 
32, színbor ur. 29 6; 2. vas. ur. 37, szinbor ur. 39 51 2; 3. v. ur. 40 5, 
színbor, ur. 37'2 ; 4. hordó balásfalvi, ur. 44, színbor, 35-2, cum den. 15 
teszen in summa kétszázhetvenegy forintot hatvanöt pénzt, fl. 271"65.

Item másféle bor lucrumát is, fl. 100. Qu.
1679. 14. Junii azon nap költ quietantiánk szerént 

kilencz hordó bor árát administrálta fejérvári számtartónk, 
Szent-Mártoni György tárházunkban, melyrűl quietáljuk, 
leven az pénz in summa háromszázötvenket forint, fl. 157.

1679. 17. Junii. Szent-Mártoni György fejérvári szám
tartónk administrált 3 hordó borok árát:

1. vas. ur. 36; másik ur. 36, ez Borberekitűl vett mindenik; 
harmadik vas. praeszákai, ur. 35. Cum den. 15 az három teszen fl. 10815.

Lucrum pénzt administrált fl. 69'15. Tota summa 
teszen fl. 177'30. Qu.

Az nap ugyanazon számtartó administrált koresoma- 
borok árát, pénzen veiteket:

Ruszi három hordó lucrumát, fl. 49"44 ; asszonfalvi három hordó 
lucrumát, fl. 40'40; hátszegi négy hordó borok árát, fl. 6116.

In summa tíz hordó borok árát fl. 151, százötvenegy 
forintokat. Qu.

1679. fejérvári számtartónk administrált hét hordó 
borok árát ez szerént:

1. v. fejérvári, ur. 40, cum den. 18 facit fl. 5818 ; 2. v. fejér
vári, ur. 32, cum den. 18 fl. 43 20 ; 3. vas. vinczi, ur. 37, cum den. 18 
fl. 50-90; 4. vas. medgyesi, ur. 38, cum den. 13 fl. 36-45 ; 5. vas. bor- 
bereki, ur. 28 6, cum den. 15 fl. 25 80; 6. vas. alvinczi ó bor, ur. 27, 
cum den. 9 fl. 19-35 ; 7. vas. vinczi ó bor, cum den. 9 fl. 16 83.

Tota summa fl. 25051. Qu.

1 A zárójelbe tett bejegyzés keresztül van húzva.
2 í g y ; valószínűleg 35'9 vagy 29‘5 helyett, tévesen írva.
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1679. die 27. Junii. Szent-Mártoni György administrált 
tárházunkban nyolcz hordó borok árát ez szerént: Két 
hordó medgyesi pénzen vett, 3. vas. fejérvári, 4. tűri,
5. musnai, 6. bogácsi, 7. musnai, 8. borbereki. Ezen nyolcz 
hordó borok ára teszen in summa háromszázhuszonhárom 
forintokat tíz pénzt, fi. 323'10. Qu.

1679. diebus 19. Julii fejérvári számtartónk Sz.-Már
tom György administrált borok árát ez szerént :

1. vas. fejérvári majorság, ur. 38, cum den. 18 teszen fl. 5184; 
másik v. Császár Mik. vinczi bor, ur. 33, cum den 18 teszen ti. 38-1 0 ;
3. vas. ugyanazféle, ur. 39, cum den. 15 teszen fi. 33 30; 4. vas. 
azféle, ur. 42, cum den. 15 teszen fl. 42’9 0 ; 5. vas. medgyesi, ur. 40. 
cum den. 15 teszen fl. 42; 6. vas. mártontelki ó bor, ur. 12, cum 
den. 6 teszen fl. 17'34.

In summa teszen fl. 225'48. Qu.
1679. 27. Julii. Szent-Mártoni György fejérvári szám

tartónk administrált proventust ez szerént:
1. v. szászvárosi, ur. 50, cum den. 15 teszen fl. 47 40; 2. vas. 

vinczi majorság, ur. 30, cum den. 18 teszen fi. 37-62 ; 3. vas. med
gyesi, ur. 37, cum den. 13 teszen fl. 38 85 ; 4. vas. fejérvári majorság, 
ur. 314. cum den. 18 teszen fl. 44’2 8 ; 5. vas. mártontelki, ur. 37, 
cum den. 15 teszen fl. 3390.

Tota summa fl. 202'5. Qu.
1679. 4. Augusti fejérvári számtartónk Szent-Mártoni 

György administrált fel százötven szattyánokat, nr. 150; 
tize[t], kecske olló [bőrt];1 csizma bérlést 100; talpat más
félt, ur. I 1/,. Qu.

1678. 8. Augusti fejérvári számtartónk Szent-Mártoni 
György administrált három hordó borok ára, százhuszonhat 
forintot, fl. 126: 1. v. medgyesi ur. 38; 2. vas. medgyesi 
ur. 45; 3. medgyesi ur. 38 cum den. 15*15. Qu.

1681. 30. Junii. Pato János legények a hét sing 
gránátról megfizettek Pápai által.1 2

Z a la k n a i  p r o v e n t u s .

1673. 8. Januarii. Kis Kristófnak adtam Ebesfalván 
tiz mása kénesőt, melyet az udvar hogy megadgyon, com- 
mittáltuk, melynek az ára teszen harminczadgyával együtt 
ezerkétszáznyolczvan forintot, <x> fl. 1280. Adott meg benne 
ezer forintot, <x> fl. 1000. Restál még nála az árában fl. 280.

1 A  h iá n y o s , é r te lem  n é lk ü li írá st a [ z á r ó je lb e  szú rt k ie g é s z í t é s  
sz e r in t  é r te lm ezzü k .

2 Ez a bejegyzés időrend és tartalom szerint is más helyre 
tai'tozik. Ide valószínűleg tévedésből került.
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[ Oldalt későbbi bejegyzéssel:] Sít. (=  solvit) [és közbe
szúrásként a lap felső jobb sarkába:] Ugyanezen pénzbűi 
az tiz mása kéneső váltásra küldtem Csügedi kezében 
fl. [. . .]*

12. Februarii Fogarasban az restantia 280 forintot is 
megküldte.

1673. 7. Februarii. Zalaknai udvarbíránk administrált 
rókabűröket tizenötöt, <x> nro. 15. Ezelőtt 39 rókát, az kit 
hozott, az más könyvben van írva. Item administrált egy nestet, 
co nro. 1. Azelőtt 26 nestet, az kit hozott, az más könyvben 
van írva fel.

1673. 14. Februarii küldtem Csügedi kezében az Kis 
Kristófnak adott tiz mása kéneső váltására fl. 480.2 Ennek 
380 forintja ugyan Kristóf adta pénzféle; 100 forintja 
máramarosi só ára, Péter deák hozta.

Anno 1673. die 13. Maii zalathnai udvarbíró Csügedi 
György administrált az zalathnai jószág summa adajából 
háromszázkilenczvennyolcz forintokat tárházunkban fl. 398.

Anno 1673. 16. Maii zalaknai udvarbíránk kéneső 
lucrumát administrált az róla írott commissiónk szerént 
ötszáztizenkét forintot, melyet ugyan neki visszaadtunk az 
arról adott maga quietantia szerént, (így!) co fl. 512.;i E corri- 
gálás bizonyos okra nézve esett, lévén ez ötszáztizenkét forint.

Anno 1673. 23. Maii zalaknai udvarbiró az jószág 
taxa aranyának felét, úgy mint másfél száz nehezék kén
esőben foglalt aranyat, pro anno 1673. co p. 150 (t. i. admi- 
nistrála).

Anno 1673. 25. Maii az zalaknai udvarbiró administrált 
két mása kéneső árát lucrumával együtt, fl. 256. Ebből 
adtam kéneső váltásra quietantiája szerint kilenczvenhat 
forintot, fl. 96. Ezt Kara Musztafa nevű töröknek adtuk.

Anno 1673. die 2. Junii zalaknai udvarbíránk Csügedi 
György administrált tárházunkban Szent György-napi restantia 
summa pénzt kétszáz forintot, bor lucrumot száz forintot 
és az taxa vaj árát nyolczvannégy forintot 88 pénzt. Summa, 
az neki róla adott quietantia szerént, fl. 384'80.

1673. 3. Junii az zalaknai udvarbíró vött egy lovat 
az ottvaló proventusból tizennyolcz forinton, co fl. 18, az jáger- 
mester számára. Quietáltuk.

Item az abrukbányai bíró Fodor Pál administrált taxa
aranyat ötven nehezékét s felet, co p. no. ÖO1/«. Quietáltuk. 1 2 3

1 Lapszélszakadás hiánya.
2 Csügedinek az 1673. évi jan. 1-től okt. 5-ig terjedő kéneső 

gazdálkodásról szóló kimutatását ld. a 42. és 43. lapon.
3 Ez összeg betű- és számjelzése is háromszázhúsz-ról van 

javítva 512-re.
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1673. 4. Junii. Illyei Lászlónak adtam egy mása kén
esőt, melynek árát harminczadjával együtt megadta, fl. 128. 
Ennek 48 forintját praefectus uram kezében adtam, hogy 
váltására Csügedinek adja.

1673. 21. Junii. Kis Kristófnak adtam harminczad
jával együtt négy mása kénesőt, egyszer is másszor is 
tűle való vásárlásban, fl. 512.

1673. 28. Junii. Csügedi György zalatnai udvarbiránknak 
Eötvös Mihály által kéneső béváltásra száz forintot, hunyadi 
proventust, fl. 100 (t. i. küldtem).

1673. 11. Julii. Hedri Benedek uramnak adtunk négy 
mása kénesőt, melynek árát harminczadjával együtt meg
adta, fl. 512.

1673. 17. Julii. Kis Kristófnak adtunk tizenkét mása 
kénesőt, százharminczhárom forintjával teszen ezerötszáz- 
kilencz forintot, de ennek hatszáz forintját, az persiai 
szőnyegek árában tudván, készpénzt adott bé kilenczszáz- 
kilenczvenhat forintot, <x> fl. 996. Ezen a tizenkét másán felyűl 
adtam csak úgy reája fél mása kénesőt.

1673. die 19. Julii. Luczai László vitt Zalathnára 
Csügedi Györgynek kéneső váltásra az Kis Kristóf adta 
pénzből háromszázharmincznégy forintot, co fl. 334.

NB. Ezen az pénzen (az két mása nála maradt kéneső 
árával együtt, immár vagyon nála fl. 600) válthat tizenkét 
és fél mása kénesőt.

1673. die 20. Julii zalathnai udvarbíró Csügedi György 
administrált tárházunkban Polycsani György görögnek adott 
négy mása kéneső árát, melyet ugyan néki küldöttünk 
kéneső váltásra, az arról adott quietantiája szerént, úgy 
mint ötszázharminczkét forintot, c*> fl. 532. Erről ment com- 
missio sub dato 23. Julii.1

1673. 26. Septembris zalatnai udvarbíránk Csügedi 
György administrált hivatalja alatt való jószágbeli pro
ventust, birság pénzt, száznegyven forintot és fa árát is 
hetvennégy forintot negyven pénzt. In summa fl. 214'40.

1673. 14. Octobris. Csügedi kezében kéneső váltásra 
praefectus uram által küldtem fogarasi proventus pénzt 
fl. 300, co háromszáz forintot.

1673. 20. Novembris zalatnai udvarbíránk Csügedi 
György administrált tárházunkban három mása kéneső 
árát négyszázhúsz forintot, co fl. 420.

1673. 29. Novembris zalathnai udvarbíránk Csügedi 
György administrált Polycsani Györgynek adott három mása 
keneso arat negyszazhusz forintot, oo fl. 420.

1 Ez a megjegyzés lap szélére van írva.
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1673. die príma Decembris zalathnai udvarbíránk 
Csügedi György administrálta tárházunkban Horvát Andrásnak 
adott három mása kéneső árát négyszázhúsz forintot, 
fl. 420.

NB. Ez három mása kéneső árát éppen visszakül- 
döttük néki kéneső váltásra az ő maga arról ezen nap 
adott quietantiája szerént.

1673. Die 22. Decembris abrudbányai bíró, Fodor Pál 
ez jelen való esztendőre tartozó taxa aranynak hátralevő 
felerészét, melylyel az váras tartozik, administrálta, úgy
mint ötven nehezéket, co p. 50-

1674. die 1. Januarii zalathnai udvarbíránk pro anno
1673. administrált taxa pénzt kétszáz forintot, három kecske
bőrök árát három forintot. Item negyvenhat róka bőrt és 
huszonhét nestet arról adott qu. szerént.

1674. 20. Januarii adtam Ebesfalván az praefectus 
kezében, kéneső váltásra hogy adja, máramarosi só 
árát, fl. 220.

1674. die 8. Februarii zalathnai udvarbíránk által 
adatván hét mása kénesőt, co cent. 7, Horvát András hívünk
nek, cum fl. 140. Megadta az árát, kilenczszáznyolczvan 
forintot, fl. 980.

NB. Ezt adtuk ez idén elsőben.
1674. die 22. Mártii zalathnai udvarbíránk által adatván 

Sidó Isáknak harmadfél mása kénesőt; az árát percipiál- 
tunk cum fl. 145, mely teszen háromszázhatvankét forintot 
és ötven pénzt, fl. 362'50.

Ezt adtuk másodszor.
Anno 1674. 28. Mártii küldtünk az zalathnai udvarbíró 

kezében arany váltásra ezer forintot, co fl. 1000. Ugyan kéneső 
váltásra, fl. 304'77. Ennek 150 forintja diószegi proventus, 
250 forintja is ugyanafféle, háromszáznyolczvan forintja 
Horvát András kéneső ára pénzféle, 165 forintja mára
marosi proventus, háromszázhatvanhét forintja Sidó Isák 
kénesőért adta pénz.

1674. 21. Április küldtem fogarasi korcsoma bor árát 
kilencz sacskókban arany váltásra Csügedi kezében, 
fl. 1000, ezer forintot.

Item eodem1 fogarasföldi adópénzt egy sacskóban kéneső 
váltásra száznyolczvanegy forintot 25 pénzt, fl. 181*25.

1 T. i. die.
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Csávási Pál administratiója.
Anno 1674. die 25. Maii zalatnai udvarbiránk Csávási 

Pál administrált tárházunkban n. Csügedi György által 
váltott, de az mostani, új inventariumba Íratott kénesőt, 
tizenöt mását és százöt fontot s felet, <x> cent. no. 15,1051/2-

1674. 9. Junii zalatnai udvarbiránk Csávási Pál admi
nistrált tárházunkban az topánfalviak summájában kétszáz 
forintot, oo fl. 200.

1674. 5. Julii. Csávási Pál administrált tárházunkban 
pénzen váltott, kénesőben fogott aranyat két csomóban, 
p. 178. Item két csomóban, három golyóbisban, pénzen 
váltott aranyat, p. 192. Pénzen váltott termés aranyat, 
harminczkilencz nehezéket, p. 39. Pénzen váltott frisseit 
aranyat, p. 57. Abrudfalvi taxa, kénesőben fogott aranyat, 
p. 150. Item odavaló, tavalyi apadásért adott aranyat, 
tizenkét nehezéket s felet, p. 12l/2- Summa, termés aranyat, 
p. 9. Item topánfalvi summa- és urbárium pénzt, fl. 169’50. 
Item az elmúlt húsvéti zalatnai jószágbéli korcsomabor 
lucrumát, fl. 63. Item az alsó jószágbeli summának felét, 
fl. 38. Quietáltuk.

1674. 29. Julii. Csávási Pál zalatnai udvarbiránk 
administrált tárházunkban két mása kénesőt, oo cent. 2. Item 
pénzen váltott kénesőt tíz mását, oo cent. 10, kettei taxa 
lévén, in summa cent. 12.

1674. 10. Septembris zalatnai udvarbiránk Csávási Pál 
Vili György által administrált egy sacskóban pecsét alatt 
kénesőben fogott aranyt1 nyolczszáztizenkilencz nehezéket, 
819. Frisseit aranyat negyvenhat nehezéket, p. 46. Termés 
aranyat huszonnégy nehezéket, p. 24, maga írása szerént, 
melyről úgy is quietáltuk, tevén egy summában az arany 
p. 889.

1674. 11. Septembris zalathnai udvarbiránk Csávási 
Pál administrált tárházunkban pénzen váltott kénesőt nyolcz 
mását, oo cent. 8.

Kéneső eladása Csávási Pál idejében.
1674. 18. Junii kiproviczai görögnek Nikulának adtunk 

egy mását, melynek az árát beadta, úgy mint száznegyven 
forintot, oo fl. 140.

1674. 5. Julii moldovai görög Sztáténak adtunk négy 
mása kénesőt, az melynek árát beadta, úgy mint ötszáz- 
hatvan forintokat, oo fl. 560.

2 Itt aranyt később aranyat.
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1674. 8. Julii macedóniai Tornává Alics nevű embernek 
adván három mása kénesőt és felet, az árát tárházunkban 
beadta, úgy mint négyszázkilenczven forintokat, fl. 490.

1674. 11. Julii adtam Horvát Andrásnak hitelben hét 
mása kénesőt s egy fertályt, <x> cent. 7'1.

Die 19. Julii ennek a kénesőnek az árában adott 
meg fl. 700. [Lapszélen, keresztülhúzva:] Az többi restjál].

Az fenn megírt hét mása és egy fertály kéneső hátra 
maradott árát Horvát András uram megadta 6. Augusti 
úgy mint fl. 315.

Ugyan 4. Augusti egri Szabó Memhet {így!) töröknek 
adtunk másfél mása kénesőt, melynek az árát megadta, 
úgymint kétszáztíz forintot, <x> fl. 210.

Item 6. Augusti. Horvát Andrásnak adattunk hat mása 
kénesőt, melynek az ára teszen nyolczszáznegyven forin
tot, fl. 840. Ezzel még adós.

NB. Megküldötte mind, die 15. Augusti.
Item die 16. Augusti portai Sidó Isáktól vásárolván 

holmi portai marhákot ez szerént: Tiszta szkofiummal 
varrott, sárga atlaczczal bérlett czapragot, melynek az ára 
teszen tallért 130. Két, veres bársonyos, szkofium aranynyal. 
ezüsttel varrott nyergeket, melyeknek az ára teszen tallért 
140. Egy boncsokat, melynek az ára tallér 40. Egy 
skárlát aranynyal szőtt szőnyeget, ennek az ára tallér 4Ö. 
Egy summában teszen ez vásárlás tallért 350.

Ez vásárlóit marháért fizettünk néki ez szerént: Négy 
mása és három fertály kénesőt, melynek az ára teszen 
140 forintjával, fl. 665. Item készpénzt is harminczöt forin
tokat, co f l. 35. Summa facit f l. 700.

1674. 11. Septembris ugyanakkor tárházunkban hozott 
nyolcz mása kénesőt adtunk Horvát András hívünknek, 
minden másától adva fl. 140. Restat az ára.1

Die 25 Septembris meghozta, fl. 1120.
1674. die 8. Octobris committáltuk Horvát Andrásnak 

hat mása kénesőt adatni az zalatnai udvarbíró Csávási Pál
nak, melyet megadván mintha tárházunkból adattunk volna, 
az szerént quietáljuk akkor róla.

Az árával pedig adós Horvát András ennek, mely 
teszen fl. 840.

1674. 22. Octobris zalatnai udvarbíránk Csávási Pál 
administrált tárházunkban arról adott quietantiánk szerónt: 
Kénesőben fogott aranyat háromszázhatvan nehezéket, mely 
teszen m. p. 7'24. Frisseit aranyat harmincz nehezéket,

1 Ez után még egyszer, lapszélre írva, Apafiné kezével: Ennek 
árara  ( íg y !) restál.
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p. 30. Százharminczkét kecskebőrök árát, százharmincz 
pénzével, százhetvenegy forintot hatvan pénzt, co fl. 17r60. 
Huszonhetedfél veder vaj árát, három forint húsz pénzével, 
nyolczvannégy forintot nyolczvan pénzt, co fl. 84'80. Pünkösdi 
száraz korcsoma bor árát, hatvanháronFforintot, co fl. 63. Felső 
jószág taxájában járandó százhuszonnégy szekér fa árát, 
hatvanöt pénzével, nyolczvan forintot hatvan pénzt, fl. 80‘60. 
Méh- és disznó váltópénzt hetvenhét forintot, <x> fl. 77.

1674. 27. Octobris zalatnai udvarbíró Csávási Pál 
administrált egy mása kénesőt, co cent 1. Ezt adtuk Kiriak 
nevű görögnek, béadván az árát, fl. 140.

Anno 1674. die 30. Octobris zalathnai udvarbíránk 
administrált: Topánfalvi bírságpénzt fl. 54. Topánfalvi 
summa pénzt fl. 317. Zalathnai korcsoma bor lucrumát 
fl. 300. Zalathnai, alsó-jószágbeli adó pénzt fl. 100. Summa 
fl. 771.

Item kerpenyesi taxaaranyat, kénesőben fogva, p. 45. 
Bucsumi taxaaranyat, kénesőben fogva, p. 45. Abrugyfalvi 
taxaaranyat, kénesőben fogva, p. 60. Summa p. 150.

Eodem zalathnai udvarbíránk Csávási Pál által adtuk 
ki az zalatnai alsó-jószág adópénzét, bor vásárlásra fl. 100.

1674. 30 Novembris. Kiriak fagarasi görögnek adtunk 
egy mása kénesőt, fl. 140.

1674. 1. Decembris. Horvát Andrásnak adtunk öt 
mása kénesőt, melyért harminczadjával együtt, száznegyven 
forintjával, adott hétszáz forintot, co fl. 700.

Ebben az egész esztendőben eladott kéneső ára tészen 
in summa fl. 8097‘25. Az arany proventus p. 2066.

1675.

Die 2. Januarii zalatnai udvarbíránk Csávási Pál 
administrált az elmúlt esztendőbeli odavaló jószág jöve
delmében :

Bókabőröket no. 54. Nestbőröket no. 17. Frisseit ara
nyat p. no. 9. Decima por aranyat p. no. 11/2.

Die 18. Februarii 1675. zalatnai udvarbíránk Csávási 
Pál kezében küldöttünk négyszáz forintokat, ugyan Horvát 
András administrálta hét, co 7 mása kéneső ára proventus- 
ból, kéneső váltásra, fl. 400. Meghozták.1

Die 18. Februarii 1675. Horvát Andrásnak adatván 
hét mása, cent. 7 kénesőt, az árát cum fl. 142 admini
strálta, fl. 994.

1 Ez a szó későbbi közbeszúrás. Kiegészített értelme pedig e z : 
meghozták a quietantiát.
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Die 26. Februarii 1675. committáltunk két mása kén- 
esőt adatni fejérvári Asser Ábrahám nevű sidónak, cent. 2, 
melyért cum fl. 142 percipiáltunk posztót ugyanannyi árút, 
fl. 284.

Die príma Mártii fő hopmester, Naláczi István hívünk
nek adattunk Zalaknáról ajándékban fél mása kénesőt, 
co cent V2.

Die 8. Április fogarasi borok árát küldtem zalatnai 
udvarbíró, Csávási Pálnak fl. 300. R. Qu. (t. i. restat quie- 
tantia). Meghozták.

Ánno 1675. 13. Április. Turnavai Alvits1 nevű görög
nek adatni (t. i. parancsoltuk) harmadfél mása kénesőt, c© 
cent. 272- Ennek árában percipiáltunk készpénzt fl. 306, 
és hetven font habarniczát, 70 pénzével, fl. 43.

Anno 1675. 18. Április. Horvát András administrált 
kéneső árában tárházunkban kilenczszázhatvanegy forintot, 
fl. 961. [Keresztül húzva-] Ezért még nem vettünk kénesőt. 
Ment commissio róla 20. Április.

Anno 1675. die 21. Április parancsoltunk Horvát And
rásnak tiz mása kénesőt adatni, melynek az árában adta 
az feljebb megírt fl. 961, c© cent. 10. (Restal fl. 439.1 2)

1675. 4. Maii küldötte meg Horvát András az 21. 
Április adott kéneső ára restantiát, úgymint négyszáz- 
harminczkilencz forintot, c© fl. 439. R. qu.

1675. die 12. Maii kéneső váltásra küldöttünk 1674- 
beli fogarasi papok és esperestek honoráriumát, fl. 149'65. 
1674-béli porumbáki elegyes proventust, fl. 100. Summa 
fl. 249‘65. R. qu.3 Meghozták 20. Maii.

1675. 20. Maii zalatnai udvarbíránk Csávási Pál admi
nistrált odavaló proventust:

Topánfalvi jószág Sz. György napi summa pénzét fl. 480. 
Topánfalvi karácsom és húsvéti száraz korcsoma bor árát, 
fl. 126. Zalathnai jószág Sz. György napi adópénzt fl. 91'60. 
Bírságpénzt fl. 72. Égett bor árát fl. 72'60. Summája 
nyolczszáznegyvenkét forintot s húsz pénzt, mely vagyon 
öt sacskókban, fl. 842'20.

1675. 25. Maii kéneső váltásra küldöttünk Csávási 
Pál zalatnai udvarbíránk kezében maga embere, Hogya 
Péter által fogarasi proventust kétszáz forintot, c© fl. 200.

1 Fentebb, 1674. 8. Julii dátum alatt, ez a név Tornává Álics-nak 
van írva.

2 A Restal fl. 439 keresztül van húzva; kétségen kívül azért, 
mert azután, mint a következő napló-bejegyzés igazolja, a restan
tiát kiegyenlítették.

3 T. i. restat quietantia. Az R. q. különben az eredeti kéziratban 
keresztül van húzva, mit az utána irt megjegyzés magyaráz.
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1675. 28. Junii. Budai Péternek és Cserei Farkasnak 
adtunk 25 mása kénesőt, melynek az árát harminczadjá- 
val együtt megadták háromezerötszáz forintot, co fl. 3500.

1675. 2. Julii. Csávási Pál administrált aranyváltósá- 
gabeli aranyat ez szerint: Frisseit aranyat 18 nehezéket; 
termés aranyat negyedfél nehezéket, co p. 3V2; kénesőben 
fogott aranyat 30 nehezéket, co no. 30. Quietálta praefectus 
uram nevünk alatt.

1675. 3. Junii adtam praefectus uram kezében kén
eső váltásra, Budai Péter kénesőért adta pénzt, ötszázötven 
forintot, Fejérvárott, <v> fl. 550.

1675. die 6. Julii. Budai Péternek és Cserei Farkas
nak adtunk az 25 mása kénesőhöz kilencz mása kénesőt, 
melyeknek az árát harminczadjával együtt megadták, úgy 
mint ezerkétszázhatvan forintokat, oo fl. 1260.

1675. die 8. Julii adtunk praefectus uram kezében 
Budai Péter és Cserei 6. praesentis kénesőért adta hatszáz- 
harmincz tallérokbúl kéneső váltásra háromszáz tallért, 
oo tall. 300.

Anno 1675. 3. Augusti adatván praefectusunk által 
Budai Péternek tizenkét mása kénesőt, cent. 12, az árát 
harminczadjával együtt ugyan praefectus által, 140 forint
jával percipiáltuk Radnóton, úgy mint ezerhatszáznyolczvan 
forintot tallérúl, oo fl. 1680. Ezen pénzből adattunk ugyan 
praefectusunk által kéneső váltásra háromszáz forintot, 
oo f l. 300. Quietantia jött erről 2. Augusti.

NB. Anno 1675. die 5. Augusti adta bé Csávási Pál 
uram quietantiáját, super fl. 1150, sub dato 9. Julii; mely 
pénznek ide beírása homályos, ezért kellett így írnom.

Anno 1675. die [hiányzik!] Septembris committálván 
zalatnai udvarbíránknak, hogy adjon Budai Péter hívünknek tíz 
mása kénesőt, melyet megadván, az árát Budai Péter hívünk 
Komáromi István udvari szolgánk által administrálta tár
házunkban Radnóthon 140 forintjával hét sacskókban, úg}r- 
mint ezernégyszáz forintot, oo fl. 1400.

Anno 1675. 23. Octobris. Csávási Pál zalathnai udvar
bíránknak kéneső váltásra adattunk porumbáki proventust 
kétszáz forintot, fl. 200. Erről eontroversia lévén, mivel 
nem adta volt Csávási uramnak Maréi uram,1 visszaadta 
tallérúl, adván tallért százat bé, 10. Decembris, Fejérváratt.

1675. 25. Octobris. Mihály Girguly és Görög György 
nevű két görög adott négy mása kénesőért, másájáért száznegy
venkét forintot adván, ötszázhatvannyolcz forintot, oo fl. 568.

1 Maréi Márton, a kinek a fentebbi 200 forintot át kellett volna 
adni, arany váltó volt.
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1675. 31. Octobris. Csávási Pál administrált proventus 
pénzt ez szerint: Summa pénzt, topánfalvit, fl. 300. Topán
falvi és zalaknai summa pénzt, fl. 350. Topánfalvi 132 
kecskebőrök árát 130 pénzivei, fl. 171’60. Topánfalvi 124 
szekér fáért, 65 pénzivei, fl. 80'60. Huszonhetedfél veder 
vaj árát, 320 pénzivei, fl. 84‘80. Méh- és disznó váltó pénzt, 
fl. 66'08. Gyalui havas árendája, fl. 150. Pünkösdi száraz 
bor árát, fl. 63. In summa teszen fl. 1266'08.

1675. 27. Novembris egy mása s tizenhetedfél1 oka cont- 
rabont kéneső lévén praefectus uramnak, egy másáját adattuk 
Sidó Isáknak, 31 okáját Kristóf Györgynek, az egy 
másának az árát percipiálván kiadta Sidó Isák neve alatt, 
fl. 140. Item ugyanakkor zalaknai udvarbíránknak commi- 
táltunk ugyan neki három mása kénesőnek adása felől, 
melynek is árát beadta, fl. 420. Item az 31 oka kénesőnek 
az ára lévén 48 forint, abbúl pro tertialitate Tornya 
Péternek adott fl. 27. Item ugyanoda kalácspénzben fl. 9, 
az többit administrálta, fl. 12.

1675. 10. Decembris praefectus uramtúl küldtem ki 
zalatnai udvarbíró, Csávási Pálnak kéneső váltásra Budai 
Péterék administrálta harminczad árendájabeli pénzfélébűl 
négyszáz forintot, fl. 400. Eodem praefestus uram az 
magánál levő aprólék proventust küldött, fl. 100.

Anno 1675. 29. Decembris zalatnai udvarbíró Csávási 
Pál administrált az zalatnai jószág taxájában az contractus 
szerént: Róka bőröket ötvennégyet, co 54; nest bőröket 
huszonhetet, co 27.

30. Decembris. Item birság pénzt, lfl. 54.
Anno 1676. 7. Januarii zalatnai udvarbíránk Csávási 

Pál kezében küldöttünk kéneső váltásra balásfalvi udvar- 
biránk administrálta mártontelki restantia bor árában két
száz forintot, fl. 200.1 2 [Keresztül húzva: ] R. qu.

1676. 10. Februarii. Horvát Andrásnak tizenkét mása 
kénesőt adtam ; megadott az árában harminczadjával együtt, 
száznegyven forintjával teszen fl. 1680; maradt még adósa 
az árából fl. 366. [Administrált 25. Februarii fl. 186, 
az többi rest. Sorok közé későbbi beszúrás :] 13. Feb
ruarii fl. 180.3 Rest. 20.

1676. 25. Februarii küldöttünk praefectusunk által 
Horvát András adta kéneső árából kéneső váltásra fl. 186.

1 A tizenhetedfél harminczegy-ről van javítva.
2 A 200 számjegy keresztül van húzva s felibe irva 199'54; 

a kétszáz betűvel írt jelzése nincs javítva.
3 Ez a 20 frt. restantia magyarázat nélkül marad, mert a 186 

és 180 frt összegekkel az egész 366 frt. restantia ki lett egyenlítve.
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1676. 13. Mártii. Juon és Dimon nevű kereskedő 
ráczoknak adtunk hatodfél mása kénesőt, melynek az árát 
harminczadjával együtt beadta, cent. 5V2. Item küldtünk 
kéneső váltásra Horvát András administrálta proventust, 
fl. 1801 praefectusunk által. Nem tölt ez pénz annyira, 
hanem lett juxta quietantiam, fl. 176'25, az többit, úgy mint 
fl. 3'75 magam adtam be Asszonyunk őngának die 1. Április.

1676. 1. Április praefectus uram kezében, hogy kéneső 
váltásra Méra Miklós zalaknai udvarbíró kezében küldje, 
adtam fogarasi gostina pénzt, kétszázötven forintot, co fl. 250. 
Meghozták az quietantiát.

Anno 1676. 23. Április adtam Kis Kristófnak nyolcz 
mása kénesőt, oo cent. 8, melynek az árát harminczadjával 
együtt [megadta],2 cent. Fog. 8. (így !)3 Ez nyolcz mása kéneső 
ára teszen 140 forintjával fl. 1120. Adott meg benne kész
pénzül, fl. 600. Item két vég köz landis posztót, pro fl. 56. 
Item aranyfonalat egy fontot, pro fl. 36. Item pótlásra 
tallért 4, facit fl. 8. Summa fl. 700. Restat fl. 420. Meghozta 
Fejérváratt die 21. Maii Kis Kristóf ez restantiát, fl. 420.

. Anno 1676. 27. Április küldöttünk három sacskóban 
kéneső váltásra fogarasföldi adópénzből ötszáz forintot, 
fl. 500. Qu. Meghozták az quietantiát.

Anno 1676. 29. Maii. Méra Miklós zalatnai udvarbíránk 
administrált tárházunkban abrudfalvi taxa aranyat hatvan 
nehezéket, oo p. 60. Bucsumi taxa aranyat, p. 45. Körpényesi 
taxa aranyat, p. 45. In summa administrált százötven 
nehezéket, CO p. 150.

Item pro anno 1676. tartozó jószág summájában is 
administrált ez szerint: Biszorai summát, fl. 23. Kis aranyasit, 
fl. 100. Nagy aranyasit, fl. 100 és topánfalvit is, fl. 100. Item az 
urbárium szerint tartozó huszonhat veder, négy ejtel vaj árát, 
fl. 84'80. In summa administrált kész pénzt, fl. 407'80. Qu.

1676. 9. Junii. Méra Miklós zalaknai udvarbíránk 
küldött Fejérvárra kénesőt huszonöt fontot, co libr. 25. 
Item az előtt is küldött volt Fogarasben libr. 15. Qu.

1676. 15. Junii. Méra Miklós zalaknai udvarbíránk 
jószág proventusát administrált, fl. 94'50. Item pénzen 
váltott kénesőt is tizennégy mását s kilenczven fontot, oo 
cent. 14 libr. 90. Item az oláh bányászok administrálta 
kénesőt is cent. 2, co két mását. Item kéneső váltásra ezen 
nap Méra Miklós zalaknai udvarbíránknak adtam kezében

1 A 180 számjegy keresztülhúzva.
2 Az itt zárójelbe tett szó az eredetiben keresztül van húzva.
3 A Fog. csakis Fogarasban rövidítése lehet. A fejedelem akkor 

ott időzött.
S z á d e c z k y  B . : I. A p afi M . f e je d e le m  u d v a r t a r tá s a . 11
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kéneső váltásra {így!) fogarasföldi adó pénzt kétszázhar- 
minczkilencz forintot s ötven pénzt, <x> fl. 239'50.

1676. 19. Junii abrudbányai bíró Fikker Márton azon 
város taxájában administrált kénesőben fogott aranyat két 
golyóbisban, p. 54.

1676. 26. Junii kéneső váltásra küldött paefectus uram, 
Páter János az portusi számadásakor ítíltetett adósságban 
adott száz tallérokat, tall. 100.

1676. 8. Julii kéneső váltásra Méra Miklós zalatnai 
udvarbíró kezében, Hegyesi János által, katonai, az elmúlt 
esztendei proventust két sacskóban, fl. 200.

1676. 22. Septembris. Bonyhai János fejérvári udvar- 
bíránk administrált fél mása kéneső árát fl. 70, melyet 
maga adott el Fejérváratt. Qu.

Anno 1676. 28. Septembris. Bonyhai János fejérvári 
udvarbíránk administrált ő általa eladott egy mása kénesőnek 
az árát, fl. 140, melyet is Görög Mihály nevű kereskedő 
embernek adta.

1676. 28. Septembris. Méra Miklós administrált rnéh- 
és disznó váltó pénzt, fl. 99‘58. Item fa árát, fl. 80’60. Qu.

Anno 1676. 20. Octobris adtam Méra Miklósnak kéneső 
váltásra máramarosi proventust, fl. 200.

Anno 1676. 26. Octobris Albae, adtam az zalaknai 
udvarbírónak és számtartónak magok kezekben, kóneső 
váltásra, máramarosi kamaraispán administrálta pénzbűi 
háromszáznegyvenkét forintot és hetvenhat pénzt, fl. 342'76.

Anno 1676. 20. Octobris. Méra Miklós zalaknai udvar
bíránk administrált harmincz mása és kilenczven font kénesőt 
Fejérváratt, cent. 30'90. Erről quietáltuk.

1676. 16. Novembris. Méra Miklós zalaknai udvar
bíránk hozott: Felső járásbeli summa pénzt, fl. 3736. 
Alsó járásbeli summa pénzt, fl. 49'40. Holbaki gazdálkodá
sért, fl. 100. Az egész jószágbúi tartozó 132 kecske búrét, 
fl. 132. Summa teszen fl. 318‘76.

1676. 17. Novembris praefectus uram kezében küldtem 
be Fejérváratt, hogy adja a zalaknai udvarbíró kezében 
kéneső váltásra, máramarosi só árát háromszázhatvannyolcz 
forintot, (X) fl. 368.

1676. 18. Novembris. Beszterczei Istvánnak adattunk 
Fejírvárrúl négy mása és egy fertály kénesőt, melyben egy 
fertály volt régi contrabont, praefectus uram számára jutott 
kéneső, melynek árában percipiáltunk, fl. 490. Két fertály 
kéneső árát, fl. 70 praefectus uram conventiójában vette, 
három másának és két fertálynak az ára teszen 140 forint
jával fl. 490. Az két fertálynak, melyet conventiojában 
vett fl. 70. Az egyik fertály, résziben jutott, contrabont
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kéneső régi. így leszen az mostan eladott kéneső négy 
mása s egy fertály. Ugyanezen Beszterczeinek adtunk egy 
fertály kénesőt, az árát administrálta, úgy mint fl. 35.

Anno 1676. 18. Decembris adtam Kis Kristófnak 
kilenczven szál jóféle gyöngyért két mása kénesőt, mely 
tészen kétszáznyolczvan forintokat, co fl. 280.

Anno 1676. 22. Decembris. Héra Miklós zalaknai 
ndvarbíránk küldött Fejérvárra az contractus szerént róka 
bőrt 54. Nestet 27. Qu.

Anno 1676. die 24. Decembris. Kis Kristóftól vevén 
valami gyöngyököt, az árában adtam két mása kénesőt, 
fl. 280.1 Qu.

Anno 1677. 4. Februarii. Kis Kristóftól vettünk egy 
gyémántos medált ezerkétszáz talléron, co tall. no. 1200. ltem 
egy szoknyát is, hajszínt, aljában szőtt, fínyeses atlaczot 
százhúsz talléron, co tall. i. 120. Melyért adtam 12 mása kén
esőt Fejérvárról, másáját száznegyven forintban. Azonkivűl 
Urunk ő kglme képire vert, kapnyiki ezüstből vert tallért 
négyszázhetvennyolczat, 478. Item Paskó uramék vissza
hozta tallérbúi kettőt, oo 2. Item azután ismét vettünk kar- 
minczöt sing gránátot egy mása kénesőn, co fl. 140. Item 
azután is ismét vettünk harmincz sing gránát posztót négy 
forintjával s négy pallós vasat öt-öt forintban, melynek 
árok teszen in summa fl. 140, melyért ismét adattunk egy 
mása kénesőt, co cent 1.

1677. 7- Április. Tordai Istvántól küldtünk az zalaknai 
udvarbírónak kéneső váltásra fogarasföldi adópénzt, fi. 141.

Anno 1677. die 17. Maii vöttem Chira Györgytől két 
német lovat három mása kénesőn, melyet az kénesőből 
adattunk meg Fejérváratt.

1677. 21. Maii. Kis Kristófnak vásárlásban adtam egy 
mása kénesőt, fl. 140. Azután más másával is adtam, fl. 140.

1677. 24. mensis Mártii. Méra Miklós administrált az 
elmúlt 1676. esztendőben percipiált kénesőt ez szerint: 
Az oláh bányászok administrálta summabéli kénesőt két 
mását, co 2. Pénzen váltott kénesőt cent. 4, ötvenhat fontot, co
56. Német bányászok administrálta kénesőt ötven fontot, <x> 
libr. 50. Contrabontból égettetett tizenkét fontot, oo libr. 12. 
Hujéz Juon administrálta contrabont kénesőt huszonhét 
fontot, <x> libr. 27. Iu summa administrált cent. 7 és huszonöt 
fontot. Erről qu.

1 Lásd ugyanezt a vásárlást néhány sorral feljebb, 1676. decz. 18. 
dátum alatt feljegyezve. Az is feltehető ugyan, hogy a külön 
bejegyzés két külön vásárlást jelöl, de a pusztán két napi idő
különbség és a vásárlásért adott egyenlő érték valószínűbbé teszi, 
hogy ez utóbbi bejegyzés amannak megismételt, téves jelzése.

11*
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Item 1677. die 5. Junii. Méra Miklós administrált kénesó 
váltásra kezéhez küldött új pénzből százharminczhárom 
forintokat, <x> fl. 133. Item ez idén kikorcsomárlott boroknak 
lucrumát fl. 92 70. Ismét az elmúlt esztendőben kikorcso
márlott borok lucrumából ötven forintokot, co fl. 50‘35. {így!) 
In summa tészen az administratio fl. 276 05. Qu.

Item 1677. diebus 24. Mártii et 4. Maii. Méra Miklós 
administrált pénzen váltott kénesőt, cent. 13*33 fontot. 
Zaránd vármegyei viceispán administrálta contrabont kén
esőt nyolczvanöt fontot, cdibr. 85. Német bányászok admi
nistrálta kénesőt libr. 7. In summa administrált tizennégy 
mását öt fontot, 14-05 fontot. Qu.

1677. 9 . 'Junii. Kis Kristófnak adtunk egy mása kén
esőt landisokért és remekért, pro. fl. 140.

Anno 1677. 18. Junii zalatnai udvarbíránk Méra Miklós 
administrált abrudgyfalvi kénesőben fogott summa aranyt 
p. 60. Kerpenyesi summa aranyt p. 45. Bucsumi summa 
aranyt p. 45.

1677. 5. Augusti. Zeliznai Niculának zalatnai udvar
bíránk által adattunk egy mása kénesőt, az árát magunk 
percipiálván. Item parancsoltunk egy, vagy két mása kén
eső adása felől is ugyanoda ezen rácznak, melynek is, 
úgy mint két másának az árát kéneső váltásra fordítsa. Qu.

1678. die 10 Mártii adtam Kis Kristófnak vásárlásban 
két mása, fertály kénesőt, Fogarasban.

1678. 24. Április küldöttünk arany váltásra Keresztesi 
Sámuel Béldi Pál kezességéért adott pénzt nyolczszáz 
forintot, fl. 800.

Anno 1679- 28. Januarii pro anno praeterito adatott 
Asszonyunk őnga általunk segesvári órásnak fizetésében egy 
fertály kénesőt harminczöt forintban, fl. 35, mely harminczöt 
forintja ez szerint leválta kénesőért, restantiában levő két 
kántoráért fl. 20, két esztendei posztójáért tiz forintot Ez 
az harmincz forint restantia volt; öt forintja penig másik 
esztendőre való volt, nem restantia, ez jelen való eszten
deinek kántorában tudván. Kállay Sámuel, mp.

NB. Mely egy fertály kéneső Száva Péter ebesfalvi 
számtartó keze alatt levő kénesőből volt.

Anno 1677. 27. Deeembris Ebesfalván Czompó György
iül ezeket vásároltuk: 20 lót ezüst galandot, lotját 160 
pénzével vevén, teszen fl. 32. Tizenharmadfél sing aranyos, 
fényes tafotát, singit fl. 3, teszen fl. 34'50. Egy skatulya 
bécsi szappant, fl. 1. Két font arany fonalat, fontját fl. 36, 
teszen fl. 72. Két sing arany galandot, mely fél lót, 
fl. 0‘80. Egy aljában szűtt hajszín szoknyának valót 
fl. 115. Török gránát posztót ul. 15672 5 4 forinton singit,
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teszen fl. 626. Egy karmasint fi. 2'50. Két vég persiai 
bagaziát, 3 forinton végit, fi. 6. Két nyitra terjeget, nyit- 
ráját 2 forinton, teszen fl. 4. Négy sing teczszín skallátot 
Teleki uramnak ajándékon pro fl. 12, teszen fl. 48. Négy 
sing kék velenczei gránátot Naláczi uramnak fl. 8, teszen 
fl. 32. Három nyitra sodratlan selymet, nyitráját fl. 3 50, 
teszen fl. 10.' Három vég patyolatot, 5 forinton végit, 
fl. 15. Két vég más patyolatért fl, 11. Egy vég patyolatot 
ismét fl. 10. In summa megyen az vásárlás fl. 1020‘30

Item írásban adtuk, hogy minél hamarább ezeket 
Szebenbül küldje: Egy vég teczszín remekre, fl. 60. Egy 
vég hajszín atlaczra, fl. 17. Egy vég hajszín vagy sötít- 
zöld landisra, fl. 26. Egy font jóféle sáfránra, fl. 30. 
Habarniczára, fl. 1'70. In summa ezek az két rendbeli 
vásárlások tesznek fl. 1155, mely summa pénzért az fejér
vári udvarbíróra committáltuk az nap, hogy nyolcz mása s 
egy fertály kénesőt adjon, mely kénesőnek is az ára éppen 
annyira megyen, egy másáért 140 forintot tudván, melyről 
magának is quietantiát adtam ugyanez nap. Inczédi Pál, m. p.

1678. 14. Februarii. Kis Kristófnak Zalaknárúl adattunk 
az fejírvári udvarbíró Fejírváratt másnak adta, két mása 
s egy fertály kénesőért két mása s egy fertály kénesőt, 
cent. 2 l/4. Item vásárlásért újólag adattunk ugyan Zalak
nárúl két mását. cent. 2, mely vásárlásunk rendi ez szerint 
van: Szabó Mátyás tavaly Porumbákra hozta 10 lót 
csipkéjért, fl. 2‘50 lotjáért, fl. 25. Ugyanakkor hozott galandért 
is, lőttért 8V2, lotjáért fl. 1*70, teszen fl. ld ’öS.1 Beszterczérűl 
küldött Görgényben 3 sing remeket, singit pro fl. [hiányzik.]

Arany-váltás.

1673. 14. Februarii adtam először1 2 Fogarasban Nagy 
Mihálynak arany váltásra Péter deák hozta máramarosi 
só árából ötszáz forintot, cx> fl. 500.

[Lapszélre más Icéz írásával:] Ez a pénz a tavalyi 
ratiójában Íratott fel. P. Rétyi mp.3

Ez 16-dik pénzadásra a más könyvben tudódik.
1673. 13. Mártii adtam Fogarasban Nagy Mihály arany 

váltónak kezében arany váltásra ezerhatszáznyolczvan

1 Helyes számítással ez összeg 14 forintot és 45 pénzt tesz.
2 Az először szó keresztül van húzva s utána írva N B., felibe 

pedig ugyancsak N B . jellel e z : tizenhatodszor.
3 T. i. Petrus Rétyi. Megjegyzendő, hogy ez a széljegyzet magának 

Rétyi Péternek kezeirása, ki a fejedelem jószágainak számadója volt.
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forintot, co fi. 1680. Ennek 1000 forintja máramarosi só ára, 
ismét 680 forintja fogarasföldi adópénzféle.

[Lapszélen:] „Először“ ; [ugyanott más kéztől:] Ita 
sonat qu.

1673. 24. Április Fogarasbiíl küldtem Nagy Mihály 
aranyváltónak váltásra pénzt ezerhuszonnégy forintot s 
tizenhat pénzt, oo fi. 1024"16. Ennek ötszáz forintja fogarasi 
számtartó béadta korcsomabor lucruma, 465 forintja s 
5 pénze fogarasfödi adópénzféle, 59 forintja s 11 pénze 
egy kikorcsomárlott radnóthi bor ára. [Lapszélen:] „Másod
szor.“ Defectus volt 11. 0 90, juxta qu.

3-dszor. Anno 1673. die 10. Maii küldöttem hunyadi 
proventust Enyedre, Eötves Mihály kezében porarany vál
tásra kétszáznegyven forintokat harminczöt pénzt, co 
fl. 240-35. Ita q.1

[4]-dszer.1 2 Anno 1673. 22. Maii küldöttem az mára
marosi proventusból, az róla adott quietantiája szerént ezer- 
kétszázhatvanhárom forintokat és negyvenhárom pénzt, 
fl. 1263-43. Ita qu.

5- dszer. 1673. 5. Junii. Fejírvárrúl praefectus uram 
által küldöttem ezerszázhúsz forintot, arany váltásra, Nagy 
Mihály kezében, co fl. 1120. Ennek kilenczszáz, co 900 
forintja fogarasföldi adópénz, kétszáz, oo 200 forintja vistiek 
adaja. Ita quietantia.

6- szor. Die 28. Junii adtam Eötves Mihálynak arany 
váltásra N. Szent P. N.3 aszni. (= asszonyom) pénz
félét ezernyolcz forintot, hunyadi proventust pedig kétszáz 
forintot. Teszen in summa fl. 2000 (így /).4 Ita quietantia.

1673. 13. Julii felsőjárásbéli aranyász czigányok vaj- 
dáji Nyerges György és Eötves Mihály pro anno 1673. 
tartozandó nyolczvan nehezék poraranyat administrálták az 
arról adott quietantiánk szerént Radnóthon, co p. 80. Ez 
nyolczvan nehezék aranyból apadásra kitudván no. 8 nehe
zéket, fizettem cum fl. 1.805 no. 72 nehezékért az Batizi 
administrálta máramarosi pénzben, fl. 129‘60.

7- dszer. 1673. 25. Septembris adtam praefectus uram 
kezében Fejírváratt, hogy Belinyesi Nagy Mihálynak adja

1 Ita  q[uietantia] itt és a következőkben is lapszéljegyzet.
2 A zárójelbe tett 4 számjegy az eredetiben a lapszéleivel együtt 

le vannak szakadva.
3 T. i. nemes Szentpáliné néném a. Bornemisza Zs.
4 A fentebb előfordult ezernyolcz forint valószinűleg téves 

bejegyzés eze.rnyolczszáz helyett, mert itt csak ez esetben lehet 2000 
frt. végösszeg.

5 Itt eredetileg két-két forintjával volt irva s ennek megfelelően 
a végösszegben 144 frt. Azután javították ki itt cum fl. 1'80-tsl, a 
végösszegben pedig fl. 122 60-ra.
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arany váltani máraniarosi só árát kétezernegyvenkét forintot 
s ötvenhat pénzt, co fl. 2042'56. Ita quietantia.

Item nála van bírságpénz száz forint, melyet is arany 
váltásra visszaadta Nagy Mihálynak az maga quietantiája 
szerént, fl. 100. Ita quietantia. Visae hae quietantiae Albae
15. Junii anni 1674. Ezzel már teszen az pénz kétezer- 
száznegyvenkét forintot ötvenhat pénzt, fl. 2142'56.

1673. 25. Septembris. Eötves Mihály aranyváftónk 
administrált tárházunkban tiszti alatt jött birság proventust 
az róla adott quietantiánk szerént hetven forintot, co fl. 70.

1673. die 1. Octobris az alsójárásbeli aranyász czi- 
gányink pro anno 1673 az aranyat administrálták éppen 
úgy, mint százhúsz nehezéket, az róla adott quietantiánk 
szerént; lévén kilenczvenöt és fél nehezék,porúl hét nehezék; 
pótoltak pedig vett aranyokkal tizenkét és fél nehezéket, 
ennek felette engedvén apadást öt nehezéket. Summa p. 120. 
Ezekért fizettünk az Articulus 1 szerént fl. 216.

1673. 27. Novembris. Csügedi György zalaknai udvar- 
bíránk administrált három taxás falu,nálok maradott, ez eszten
dőbeli, kénesőben fogott, taxaaranyot százötven nehezéket, 
co p. no. 150. Item tavalyi apadást, kénesőben fogva, p. 11.

1673. 10. Decembris aranyváltó Eötves Mihály hivünk- 
nek adtunk arany váltásra, az arról adott quietantiája 
szerént, ezerötvenhat forintot s két pénzt, co fl. 1056‘2.

Ez is az Eötves Mihály uram ratiójában való. Vagyon 
is quietantia róla. Az rendre nézve ez nyolczadik erogatio.1 2

1674. die 22. Maii néhai Csügedi Györgvné arról adott 
quietantiánk szerént administrált: Poraranyat, co hatszáz- 
hatvannyolczadfél nehezéket, p. 66 7 72- Termés aranyat 
tizennyolez nehezéket, co p. 18. Frisseit aranyat negyven- 
kilencz nehezéket, co p .  49. Kénesőben fogott aranyat tizen
négy nehezéket, co p. 14. Item ugyan Csügedi György ratió- 
jához való aranyat administrált praefectusunknak, melyről 
maga adott quietantiát ez szerént: Frisseit aranyat, huszon
három nehezéket, os p.23. Poraranyat száz nehezéket, cop. 100. 
Kénesőben fogott aranyat, két nehezéket és négy pénz 
nyomót, co p. 2‘4. Item kis és nagy aranyasi, nyolcz emberek 
taxájában adott, termés aranyat, tiz nehezéket és felet, co 

p. 1072- Ezek az Csügedi ratiójához valók. Item az abrud- 
bányaiak taxa aranyokban is administrált kénesőben fogott 
aranyat, ötvenkét nehezéket, co p. 52. Erről is maga adott 
quietantiát.3

1 E szó articl. röviditéssel van írva.
2 Lapszélen: nyolczadszor.
3 T. i. a praefectus, mint az a fentebb mondottakból kitetszik.
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1674. 25. Maii küldtünk az zalaknai udvarbíró kezében 
arany váltásra ötszázötven1 forintot s harminczhét pénzt, 
fi. 550‘37. Ennek kétszáz forintja Páter János, az harmin- 
czadokrúl administrált pénzféle, hármszáz forintja katonai 
proventus, 149 forintja s 37 pénze balásfalvi pro vént us. 
Item ugyan kéneső váltásra küldtünk Biró Jánostúl két
száz forintot, fi. 200. Ennek ötven forintja katonai proventus, 
kétszáz forintja udvarhelyi. Mindezeket Biró János által 
elsőben küldtük az új udvarbíró, Csávási Pál kezében.

Anno Domini 1674. 4. Junii praefectus uram kezében 
adtam Fejírvártt Páter János kézinél levő harminczadok 
proventusát, hogy arany váltani zalathnai udvarbíró, Csávási 
Pál kezében küldje, ezer forintot, fi. 1000. Die 5. Junii 
hoztak róla quietantiát.

1674. 6. Junii ismét ugyan Vilii Györgyiül küldtem 
zalathnai udvarbíró, Csávási Pálhoz arany váltásra fogaras- 
földi adópénzt, fi. 1200, co ezerkétszáz forintot.

Anno 1674. 15. Junii adtam az zalaknai udvarbírónak 
arany- és kéneső váltásra udvarhelyi bor ára proventus 
pénzt, fi. 570‘92.

1674. 5. Julii adtam praefectus uram kezében fogaras- 
földi adópénzbűi, hogy zalaknai udvarbíró, Csávási Pál 
kezében küldje, A. 610'51, kéneső váltására. Item arany 
váltására máramarosi só árából ezerhat forintot, oo fi. 1006.

1674. 10. Septembris. Vili György által küldöttünk 
zalathnai udvarbíránk, Csávási Pál kezében arany- és kén
eső váltásra ezerszázötven forintokat, mely mind márama
rosi sóakna jövedelme, oo fi. 1150.

[A fejedelemasszony kezétől:] Cevtancya (= quietantia) 
meg nem köldett. [Az elöbbeni kézírással:] Meghozták
13. Septembris.

1674. 23. Octobris adtunk arany váltásra zalathnai 
udvarbíránk, Csávási Pál kezében Páter János administrálta 
harminczad proventust ötszáz forintokat, oo fi. 500.

. Eodem kéneső váltásra is, ugyan Csávási Pál kezében, 
Horvát András administrálta kéneső ára proventust, három
száz forintot, oo fi. 300.

1674. die 16. Novembris zalatnai udvarbíró Csávási 
Pál administrált tárházunkban kénesőben fogott aranyat 
kétszázhetvennyolcz nehezéket, oo p. 278. Frisseit aranyat 
tizenöt nehezéket, co p. 15. Termés aranyat tizenkét 
nehezéket, co p. 12. Summa p. 305; egy sacskóban maga 
pecséti alatt.

1 Ez a szám eredetileg mind a kétféle Írásban ötszáz negyven- 
kilencz-nek volt írva.
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Item zalatnai restantia 30 szekér fa árát hozván, fát is 
46 szekérrel, tizenkilencz forintot ötven pénzt, co fl. 19‘50. 
Item hat mása kénesőt is administrált, co cent. 6.

Anno 1674. 17. Novembris zalatnai udvarbíró, Csávási 
Pál kezében adattunk törcsvári proventust, arany- és kéneső 
váltásra háromszáz forintot, fl. 300.

Anno 1674. 29. Novembris zalatnai udvarbíránk Csá
vási Pál administrált tárházunkban: Kénesőben fogott 
aranyat száznyolczvan nehezéket, oo p. 180. Frisseit aranyat 
tizenkét nehezeket, co p. 12. Item Abrudbánya várasa restantia 
taxa aranyat negyvennyolcz nehezéket, co p. 48. Ezek egy 
sacskóban, maga pecséti alatt vadnak.

Anno 1674. 29. Novembris zalatnai udvarbíránk, Csá
vási Pál kezében adattunk: Arányváltásra négyszázkilencz- 
vennégy forintot huszonnégy pénzt, fl. 498‘24. Kéneső 
váltásra is háromszáz forintokat, fl. 300. Ez volt mára- 
marosi só ára proventus.

1674. 22. Decembris zalaknai udvarbíró Csávási Pál 
administrált praefectus uram által pénzen váltott, kénesőben 
fogott aranyat százötvenhárom nehezéket, co p. 153. Frisseit 
aranyat húsz nehezéket, p. 20.

Anno 1674. 24. Decembris. Horvát András és Kis 
Kristóf administráltanak kéneső árát, fl. 560, melyért adtunk 
előben három mása kénesőt, co cent. 3. Eodem megadattuk 
az negyedik mását is Zalaknárúl, cent. 1.

1674. 24. eiusdem zalaknai udvarbíránknak ezen 
pénzből adtunk kéneső váltásra fl. 400. Sub dato 23. adott 
quietantiát.

1674. 27. Decembris. Görögh Mihály és Panajotnak 
adattunk három mása kénesőt, az udvarbírónak commit- 
tálván, ezek is az árát megadván, fl. 420.

1674. 28. Decembris. Dura és Junii nevű görögöknek 
adattunk az zalatnai udvarbíró által négy mása kénesőt, 
az árát harmidczadiával együtt megadván, cum fl. 143, 
fl. 572.

1675.

Die 2. Januarii zalatnai udvarbíró, Csávási Pál kezében 
küldöttünk kéneső váltásra négyszáz forintot, co fl. 400. 
[Keresztülhúzva:] R. quietantia.

Die 5. Április. Maga szabadosától, Miklóstól küldöttünk 
Csávási Pál kezében fogarasi proventust, kéneső váltásra, 
háromszáz forintot, co fl. 300. [Keresztülhúzva:] R. q. Meg
hozták 20. Maii.
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Die 10. Április. Komáromi Istvántól küldöttünk fogarasi 
proventust kéneső váltásra, Csávási Pál kezében, fl. 300. 
[Keresztülhúzva :] K. qu. Meghozták 20. Maii.

1675. 3. Junii. Fejírvártt adtam praefectus uram kezében, 
Budai Péter kénesőért adta pénzből arany váltásra ezer 
forintot, co fl. 1000.

1675. 18. Septemberis. Dési János által küldöttünk 
arany váltásra Maréi Márton kezében máramarosi só ára 
proventust négy sacskóban ezernégyszáztizenkét forintot, 
co fl. 1412.

1676. 23. Februarii praefectusunk által adtam zalaknai 
udvarbíró, Csávási Pálnak Horvát András restantia pénz
félét, százhatvannyolcz forintot, <x> fl. 168.

Anno 1677. 26. Mártii praefectus uram által adtam 
kéneső váltásra fogarasi proventus pénzt, fl. 200.

Anno 1677. die 18 Junii küldtem kéneső váltásra foga
rasi bírság és korcsoma pénzt, fl. 250.1

1675. Maréi Mártont állíttatván be arany váltóságra, 
die 5. Februarii elsőben adtunk arany váltásra Kis Kristóf 
adta kéneső árát, ötszáznyolczvan forintot, fl. 580.

Die 26. Mártii második úttal adtam praefectus uram 
által Vilii György kezében arany váltásra: Horvát András 
kénesőért adta pénzt, fl. 126. Horvát András kénesőért 
adta pénzt, fl. 100. Udvarhelyi proventus pénzt, fl. 300. 
Visti proventus pénzt, fl. 200. Udvarhelyi proventus pénzt, 
fl. 270. Fogarasi proventus pénzt, fl. 100. Ez mindenestől 
fogva teszen fl. 1096.

Ezen kilenczvenhat forintot polturául visszaküldte prae
fectus uram és így teszen fl. 1000. Meghozták az quietantiát.

1675. 18. Április. Komáromi István által küldöttünk 
Maréi Márton aranyváltónk kezében ezer forintot, fogarasi 
proventust, co fl. 1000. B. q.1 2 Meghozták 20. Maii.

1675. die 7. Maii adattunk praefectusunk által arany 
váltásra: 1675. Horvát András adta kéneső árát, fl. 439.
1674. esztendei fogarasi proventust, fl. 100. 1674-béli f.-visti 
gostina proventust, fl. 109. 1674. porumbáki proventust, 
fl. 100. 1675-béli fogafasföldi adót, fl. 300 Summa fl. 1039. 
R. q.3 Meghozták 20. Maii.

1 A Naplóban ez után egy fél lapnyi üres hely maradt s az 
utána következő lap élére az 1675. évszám czím gyanánt újból fel 
van írva.

2 Az R. q. = r e s ta t  quielantia az eredetiben ki van húzva. Az 
utána irt megjegyzésből nyilvánvalólag azért, mert a nyugtatványt 
később meghozták.

1 Az R. q. keresztül van húzva. A kihúzás oka az utána következő 
bejegyzésből világos.
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Anno 1675. 22. Maii abrudbányai aranyváltónk Maréi 
Márton administrált tárházunkban aranyat ez szerént: 
Lazestiek taxájában termés aranyat tizenkét nehezéket, 
p. 12. Pénzen váltott, termés aranyat harmincz nehezéket, 
p. 30. Pénzen váltott, frisseit aranyat hetven nehezéket, 
p. 70. Pénzen váltott, kénesőben fogott aranyat tíz golyó
bisokban, kilenczszázharmincznégy nehezéket, p. 934. Summa 
nehezék 1046. Item egy darabban négy nehezék ezüstöt, 
váltván 24 pénzen nehezékét.

Anno 1675. 22. Maii abrudbányai bíró, Floka Miklós 
az város taxájában administrált kénesőben fogott aranyat 
negyvenhét s fél nehezéket, co p. 47x/2.

Anno 1675. 25. Maii. Maréi Márton arany váltónknak 
aranyváltásra adtunk, maga itt lévén, fogarasi proventust 
hétszázhuszonhat forintot, lévén ez között zalatnai vaj ára 
is fi. 32, porumbáki proventus is ű. 220, <x> fi. 726.

Anno 1675. 12. Junii Maréi Márton aranyváltónk admi
nistrált: Pénzen váltott, kénesőben fogott aranyat kétszáz- 
huszonnyolcz nehezéket, co p. 228. Frisseit aranyat p. 32. 
Termés aranyat p. 14. Bucsumi abrudgyfalvi és kerpenyesi 
taxaaranyat, p. 150. Summa p. 424.

1675. 14. Junii praefectus uramnak küldtem le Fejír- 
várra fogarasföldi adó pénzt 4 sacskóban, ezertizennyolcz 
forintot s kilenczvenkét pénzt, fi. 1018T2.

NB. Anno 1675. 4. Augusti hozták meg Maréi uram 
quietantiáját, super fi. 1000, sub dato 13. Julii 1675; 
azon alkalmatossággal adva Csávási uramnak is pénzt 
kéneső váltásra, melyhez képest itt az pénznek felírása 
homályos, de ezzel igazít az quietantia.

Anno 1675. 9. Augusti küldöttünk arany váltásra Páter 
János administrálta portusi proventust ezer forintot, fi. 1000. 
Qu. rest.1

Anno 1675. 16. Augusti. Pattantyús Kristóf admini
strálta fagarasföldi adópénzt, nyolczszázhét forintot prae- 
fectusunk által küldöttünk arany váltásra Maréi Márton 
aranyváltónk kezében, co fi. 807. R. qu.1 2

Anno 1675. 18. Septembris küldöttünk arany váltásra 
Maréi Márton kezében, fi. 1412. Megvagyon az qu. róla.

Anno 1675. 23. Octobris. Maréi Márton aranyváltónk 
administrált tárházunkban: Kénesőben fogott aranyat ezer- 
hétszázharminczegy nehezéket, co p. 1731. Frisseit aranyat

1 A Qu. rest. minden további megjegyzés nélkül keresztül 
van húzva.

2 Keresztül van húzva. Bár a nyugta meghozása itt felírva 
nincs; de fentebbi esetek példája szerint, a kereszttílhúzással ezt 
kívánták igazolni.
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százhúsz nehezéket és felet, <x p. 1201/2. Termés aranyat 
tizenöt nehezéket, co p. 15. Czebei aranyat tizenhat nehe
zéket s felet, (x> p. 167a- Summa p. 1883.

Anno 1675. 23. Octobris. Maréi Márton aranyvál
tónknak adtunk Fejírváratt pénzt ez szerént: Udvarhelyi kor- 
csoma proventust négyszáz forintot, oo fl. 400. Fagarasi pro- 
ventust négyszáz forintot, oo fl. 407‘22.1 Fagarasföldi császár 
adajaféle proventust százkilenczvenkét forintot hetvennyolcz 
pénzt, fl. 192'78. Summa fl. 1000. Meghozták az quietantiát.

1678. 3. Julii adtam Kis Kristófnak négy mása kénesőt, 
az árát megadta. Pap Istvánnak két mását, ő is az árát 
megadta.

Arany administratioja.
1- sőben. Anno 1673. 20. Maii. Eötves Mihály arany

váltónk administrált tárházunkban, az arról adott quietan- 
tiánk szerént, kénesőben foglalt aranyat kilenczszáz nehe
zéket, od p. 900. Frisseit aranyat százharminczkettőt, 
<x p. 132. Termés aranyat tizennégy nehezéket, OD p. 14.

2- dikszor. 1673. die 28. Junii. Eötves Mihály arany
váltónk administrált kénesőben foglalt aranyat öt öreg 
golyóbisban s egy kisebben, (mely volt porul 530 nehezék) 
négyszázhetvenhét nehezéket, p. 477. Item frisseit aranyat 
kilencz darabban, százhét nehezéket s felet p. 10772- Item 
topánfalvi taxa, termés aranyat egy csomóban, tizenkét 
nehezéket, p. 12.

3- madszor. 1673. 24. Septembris. Eötvös Mihály arany
váltónk administrált tárházunkban az róla adott quietan- 
tiánk szerint: Kénesőben fogott aranyat hétszáztíz nehezéket, 
(mely porúl volt hétszázkilenczven nehezék) oo p. 710. 
Frisseit és termés aranyat kétszáztizennégy nehezéket, oo 
p. 214. Topánfalvi, termés, taxa aranyat, hat nehezéket, p. 6.

1673. 7. Decembris. Eötves Mihály aranyváltónk
administrált tárházunkban kénesőben fogott aranyat, hat- 
százöt nehezéket, p. 605, mely porúl volt p. 672. Item 
frisseit és termés aranyat százharmincz nehezéket, p. 130, 
az arról adott quietantiánk szerént in summa teszen p. 735.2

1 íg y ; a betüjegyekben négyszáz-nak s a számjegy jelzésben 
407'22-nek írva. Megjegyzendő, hogy az utóbbi számjegygyei írt 
összeget is 400-ról javították 407 22-re.

- Ezután 1674. 10. Septembris dátummal egy kilencz sorból álló 
keresztül húzott bejegyzés következik, melyben a zalatnai udvar
bíró Vili György különféle arany administratioja van felsorolva s 
mely végső összegében 889 nehezéket tesz. Ezen bejegyzés kihúzása 
is magyarázva van ezzel a m egjegyzéssel: M ásutt van -írva. Itt ennél
fogva elhagytuk.
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Anno 1675. 20. Novembris. Maréi Márton abrudbanyai 
aranyváltónk administrált aranyat ez szerént: Pénzen 
váltott kénesőben fogott aranyat, p. 26172. Frisseit aranyat, 
p. 14. Termés aranyat, lazestiek adaját, p. 3. Abrugyfalvi, 
kerpenyesi és bucsumiak taxáját, p. 150. Ugyanezek tavalyi 
apadását, p. 14. Summa p. 332V2•

Anno 1675. 10. Decembris. Maréi Márton aranyváltónk 
administrált kénesőben fogott aranyat, p. 1147*. Frisseit 
aranyat, p. 18‘2. Termés aranyat, p. 2'7.

Eodem hozott be praefectus uram Csügediné admi- 
nistrálta por aranyat, p. 1‘8.

1676.

Anno 1676. 5. Februarii. Maurel1 Márton administrált 
lazestiek adajában termés aranyat három nehezéket, p. 3. 
Item pénzen váltott aranyat ez szerint: Kénesőben fogott 
százharminczkét nehezéket, p. 132. Frisseit aranyat húsz 
nehezéket, <x> p. 20. Termés aranyat három nehezéket, öt pénz 
nyomót, co p. 3*5, mely administratiójaegy summában tevén 
p. 158'5. Quietáltuk róla.

Anno 1676. 5. Februarii adtam Maurel Mártonnak 
arany váltásra die 27. Januarii administrálta, 1676. máia- 
marosi kamara ispán administrálta proventus pénzt, Seges- 
váratt praefectus uram által, fi. 500, mely pénz küldetett 
el Vilii György által. R. quietantia.1 2 Die 23. Februarii 
azután adott quietantiát.

1676. 8. Mártii. Maréi Márton administrált kénesőben 
fogott aranyat, p. 51. Frisseit aranyat, p. 43. Termés 
aranyat, p. 12.

1676. 1. Április adtam Maurer Márton kezében arany 
váltásra négyszáznyolczvankét forintot, fi. 482, mely pénznek 
fl. 250 forintja fogarasi gostina, fl. 200 fogarasi proventus, 
fl. 32 Budai uram hozta, portusi pénzféle.

Anno 1676. 25. Április küldöttünk arany váltásra, 
fogarasföldi adópénzből kilencz sákokban, ezer forintot, 
fl. 1000. Qu. Meghozták az quietantiát.

Anno 1676. 19. Maii abrudbányai arany váltónk Maréi 
Márton administrált tárházunkban pénzen váltott aranyat 
ez szerént: Kén esőben fogott aranyot, p. 700. Frisseit 
aranyat, p. 5372. Termés aranyat, p. 87a-

1 Ez a név fentebb rendszerint M aréi-nek van írva, de alább 
Maurel, Maurer és Marer változatokban is előfordul.

2 Keresztül van húzva. Okát a következő megjegyzés magyarázza.
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Anno 1676. die 19. Maii arany váltásra adtunk Maréi 
Mártonnak: Szász papok adaját kétszázötvenhét tallért, 
facit fl. 514. Fagarasföldi ország adajaféle proventust 
5 sákban, fl. 533. Summa fl. 1047. Est quietantia.

Anno 1676. 10. Junii abrugbányai aranyváltónk
pénzen váltott aranyat administrált ez szerint: Maurer 
Márton kénesőben fogott aranyat, 2 csomóban kétszáz
tizenhárom nehezéket, p. 213, kétszáztizenhárom nehe
zéket. Frisseit aranyot huszonharmadfél nehezéket, p. 22V2- 
Termés aranyot is huszonharmadfél nehezéket, p. 221/2.

1676. 10. Junii. Maréi Mártonnak adtunk arany vál
tásra fogarasi proventus pénzt négyszáz forintot, fl. 400. 
Quietantiát adott magunknál.

1676. 22. Junii. Maréi Márton arany váltónknak kül
döttük az szászvárosi, ez esztendőre adott harminczad- 
proventust, az zalatnai udvarbíró által négyszáz forintot, 
fl. 400.

1678. 8. Julii küldöttünk Hegyesi János által Maréi 
Márton kezében arany váltani Budai Péter administrálta 
tallért, tall. 500.

1676. 23. Julii deputáltunk fejírvári udvarbíránk által 
Uria Sidó Jantónak egy mása kénesőt adatni, 631 font 
büdös követ, fontját 20 pénzen computálván, cent. *1.

1676. die 30. Julii deputáltunk fejírvári udvarbíró 
által Paskó* Jánosnak adatni három mása kénesőt, melyért 
pénzt nem adott, hanem vásároltunk rajta hopmester uram
nak s az asztalnakoknak posztót; maradván még adósa 
kilenczven forinttal, melyért is ad negyven sing jóféle 
remeket, tudván singit fl. 2'25.

Anno 1676. 2. Augusti küldöttünk Baló Imre udvari 
szolgánktól arany váltani Maréi Márton kezében inárama* 
rosi proventust, három sacskóban, fl. 987; kéneső váltásra 
Méra Miklós kezében udvarhelyi proventust, fl. 150.

Anno 1676. 27. Augusti Maréi Márton administrált: 
Kénesőben fogott aranyat p. 528l/x- Frisseit aranyat p. 68. 
Lazestiek taxáját, termés aranyat, p. 6. Summa p. 
602V2- Qu.

Anno 1676. 29. Septembris. Maréi Márton administrált: 
Kénesőben fogott aranyat p. 123. Termés aranyat p. 8. 
Frisseit aranyat p. 30. és két pénz nyomónit. In summa 
p. 161. Qu.

1676. 16. Novembris. Méra Miklós hozott kénesőben 
fogott taxaaranyat: Abrugyfalvit p. 60. Kerpenyestit p. 45 
és bucsumit p. 45. In summa p. 150.

1 Paseo-nak van írva.
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1676. 24. Novembris Albae adtam az fejirvári udvar
bíró, Bonyhai János kezében, hogy arany váltásra Maurer 
Márton kezében küldje, máramarosi só árát, ötszáz forin
tot, fl. 500.

1677. 3. Januarii n. vitézlő Maurer Márton arany
váltónk administrált tárházunkban aranyat negyvenöt nehe
zéket, p. nro. 45; kénesőben fogott aranyat ötvennégy 
nehezéket és nyolcz pénz nyomónyit, p. 54‘8; item az 
lazestiektől percipiált termés aranyot kilencz nehezéket, 
p. 9. Qu.

Anno 1677. die [hiányzik] aranyváltó Maréi Márton 
kezéhez Vili György szolgánk által küldöttünk arany vál
tásra az törcsvári proventusból háromszáz forintot, melyért 
adattunk Sárasi kezéhez az fagarasföldi ország adajában 
die 16. Mártii administrált háromszáz forintot, c© fl. 300. 
Meghozták erről az quietantiát.

Anno 1677. 26. Mártii adtam praefectus uram által 
arany váltani fogarasi ország adajából való proventust, 
fl. 322, melyet administrált Lészai István eodem. Item Bán 
Gergely convictiójafélét, fl. 100.

1677. 7. Április. Tordai Istvántól küldtem arany vál
tásra Paskó uram visszahozta pénzbűi ötszáznegyvennégy 
forintot, o© fl. 544.

Die 21. Április küldtem praefectus uram által fogaras- 
földi Lészai István administrálta adópénzt hatszázhatvanhét 
forintokot, c© fl. 667.

[Lapszélen más Tcéz írásával:] Ebből fl. 349‘44 vissza
hozván én vittem be, hogy visszaadják 19. Maii 1677. 
P. Alvinczi.

1677. 18. Maii nemes vitézlő Maréi Márton abruk- 
bányai (így !) arany váltónk administrált tárházunkban pénzen 
váltott, frisseit aranyat, pisiotas 87. Termés aranyat pis. 25. 
Kénesőben fogott aranyat pis. 542. In summa pis. 654, 
hatszázötvennégy nehezéket. Qu.

Anno 1677. 19. Maii adattunk arany váltásra Maréi 
Márton aranyváltónknak Paskó uram visszahozta, portusi 
pénzbűi Budai uram adta fl. 800‘31.

Anno 1677. die 8. Junii. Maréi Márton administrált 
kénesőben fogott aranyat p. 153 és frisseit aranyat p. 41. 
Item az arany váltásra kiadott pénzből, rósz lévén és új, 
hozott vissza fl. 104. Qu.

Anno 1677. 8. Junii. Maréi Márton aranyváltónknak 
küldöttünk arany váltásra az Paskó Kristóf visszahozta 
pénzből kétszáz forintot, c© fl. 200.

Anno 1677. die 18. Junii. Maurel Márton aranyvál
tónknak küldöttünk arany váltani Fogarasból hozott pénzt
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négy zacskókban fl. 700, mely pénz volt bor ára, gostina 
és bírságpénz.

Anno 1677. 22. Junii. Maréi Márton administrált 
kénesőben fogott aranyat p. 141. Item frisseit aranyat
p. 8‘1.

1677. 3. Julii. Pápai által küldtem le praefectus uram
hoz arany váltásra, hogy küldje el Maurer Mártonhoz, 
katonai proventus pénzt négyszázötvenegy forintot és 
nyolczvanöt pénzt, co fl. 45P85. Quietantiája héja. Meghoz
ták, praefectus uramnál lévén az quietantia erről. Beadta
26. Augusti.

1677- 5. Julii adtam Radnóthon praefectus uram 
kezében Paskó Kristóf visszahozott pénzbűi, Budai Péterék- 
nek kölcsön adott pénzért administrálta pénzbűi, nyolcz- 
száz forintot, <x> fl. 800. Quietantia héja. Meghozták, prae
fectus uramnál lévén az quietantia. Beadta 26. Augusti.

1677. 23. Julii arany váltani adtam praefectus uram 
kezében háromszázhetvenhárom forintokat, fagarasföldi 
ország adója proventusból, oo fl. 373. Nincs qu.1

NB. Ez pénz íratik fl. 381, az die 30. Julii írott 
quietantiá[ba], mely pótlódott az 5. Julii küldött pénzből, 
lévén annak száma az die 3. Julii adott quietantiában 
fl. 972.

Anno 1677. 31. Julii adattunk arany váltásra prae
fectus uram által, Budai Péter portusok árendájában admi
nistrálta proventust fl. 1000. Q. nincs.1 2 Die 20. Augusti 
hoztak róla quietantiát.

1677. 20. mensis Junii nemes vitézlő Maréi Márton 
abrudbányai arany váltónk administrált tárházunkban : Kén
esőben fogott aranyat p. 628. Frisseit aranyat p. 82V2. 
Summa p. 71Ö72.

1678. 13. Februarii. Batizi János zalatnai udvarbíránk 
administrált tárházunkban azon jószágbeli 1677. esztendőre 
tartozó summa kecskebőrök ára-, disznó váltó pénzt, három
száz forintot, fl. 300. Item három nest bőrért fl. 9. Nest 
bőröket huszonnégyet, <*> 24. Rókabőröket ötvennégyet, <» 54. 
Két, pénzen váltott és egy birságban vett hiúz bőröket, oo 
nr. 3. Item középső jószágbeli, kénesőben fogott summa 
aranyat százötven nehezéket, co 150. Item Maréi Mártonnétól 
percipiált, kénesőben fogott aranyot kilenczvenhét nehe
zéket, CO 97. Qu.

1 A Nincs q. keresztül van húzva. Nyilván, mert a nyugtatványt 
később beadták.

2 A Q. nincs ki van húzva; mi a rákövetkező megjegyzésből 
érthető.
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Anno 1678. die 12. Februarii küldöttünk Batizi János 
zalatnai ndvarbíró kezéhez arany váltásra az maga admi- 
nistrálta pénzt, úgymint fl. 309.

Anno 1678. 14. Februarii küldtünk fagarasi számtartó 
administrált proventus pénzt Batizi uram kezéhez, úgymint 
Luczai László administrált pénzt, négyszáz forintot, fl. 400.

Anno 1678. 4. Mártii küldtem arany váltani praefectus 
uram által Budai Péter uramnak harminczadok árában 
administrált pénzből fl. 798'72.

1678. 2. Április arany váltásra adtam törcsvári pro- 
ventust százhatvannégy forintot ötvenhárom pénzt, fl. 164‘53. 
Itein fagarasi számtartó által ugyan fagarasi proventust 
háromszáz forintot, fl. 300- In summa fl. 46453.

1678. 6. Április küldöttünk arany váltásra fogarasi 
proventust, fl. 300.

Vide post proventum Alvincz.1

A lv in c z i  p r o v e n t u s .

Anno 1674. die 23. Maii vitézlő Nagy István alvinczi 
udvarbíránk administrált tárházunkban odavaló proventust 
száz forintot, co fl. 100.

Anno 1674. 9. Novembris alvinczi udvarbíránk Nagy 
István administrált egy sacskóban odavaló proventust 
százötven forintot, fl. 150.

Anno 1677. die 5. Junii. Maxai Ferencz alvinczi udvar
bíránk administrált korcsomabéli proventus pénzt, fl. 95. Qu.

1678. 21. Maii. Maxai Ferencz alvinczi udvarbíránk 
administrált Vinczről posztót ez szerént:

Egy véggel elsőben, melyben volt singszám ul. 33. 2.) véggel, 
melyben volt singszám ul. 35. 3.) véggel, melyben volt singszám ul. 35.
4.) véggel, melyben volt singszám ul. 37. 5.) véggel, melyben volt 
singszám, ul. 34. 6.) véggel, melyben volt singszám ul. 35. 7.) véggel, 
melyben volt singszám ul. 33. Fejér ez.

[Lapszélen más Icéz írásával:] Summa ulnae 242.
Ennek négy végit az megholt conventios posztócsináló 

csinálta, három végit pedig az jovát, az új keresztény 
posztócsináló, melynek is harmadának feléjért, cum florenis 
1, fizettünk tizenhét forintot, fl. 17.

1 A Naplóban az Arany adm inistratioja  feljegyzéseire előre 
kiszabott lapok száma nem lóvén elegendő, a folytatólagos bejegy
zéseket kényszerűségből írták az ezen feljegyzéseket közvetlenül 
követő Alvinczi proventus után. E sorrendet mi is megtartottuk.

S z á d e c z k y  B . : I. A p afi M . fe je d e le m  udvartartása. 12
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1678- die 19- Augusti vinczi német posztócsináló admi- 
nistrált három vég posztót:

Első végben van ul. 35, három fertály. 2-k végben van ul. 35, egy 
fertály. 3-dik végben van ul. 34, két fertály.

Fizettünk tőle fi. 14. In summa ul. 105 V2, 1 fél.
1678- diebus diversis. Vinczen létünkben adott fel az 

vinczi számtartó Árpási István eczetet ez szerént: Kis 
konyha szükségére, ur. 3-lV2. Praebendára, ur. 0'41/2-1 
Commissiókra, ur. O'l. Melyekről öszvességgel quietáljuk. Qu.

1678. 9. Septembris magunk Radnóthon kiadatott gyap
júnkból vinczi posztócsinálónk administrált Maxai által 
egy vég egyszer ványoltat, harminczöt singet, ul. 35. Meg
fizettük.

1678- die 8. Octobris. Radnóthon magunk kiadta gyap
júnkból vinczi német posztócsináló adott fel két vég egyszer 
ványolt posztót; egyik végben van ul. 3672, másik végben 
ul. 36'/2- Megfizettük. Mindenekről megfizettünk.

1679. 13. Mártii alvinczi udvarbíránk Maxai Ferencz 
küldött öt vég posztót, 4 vég maguk conventionatus posztó
csinálónk készítette, s egyiket, melyben volt ul. 28, új
keresztény posztócsináló :

1.) vég fertály héján ul. 33. 2.) vég fél fertály héján ul. 37. 
3.) vég harminczhetedfél, ul. 36V2. 4.) vég ul. 35 másfél fertály héján.
5.) vég ul. 28.

Item három bokor férfinak való késeket és négy bokor 
asszonynak való zöld nyelő késeket. Qu.

1679. 20. Maii alvinczi udvarbíránk Maxai Ferencz 
küldött három vég egyszer vány olt vinczi posztót. 1.) vég 
ul. 38. 2.) ul. 39. 3.) ul. 38, maguk posztócsinálónk készí
tette. Qu.

Item 29. Maii küldött két pulykát, két pipét, két ludat, 
tíz tyúkfit, négy tyúkot. Qu.

Anno 1679. 1. Novembris adott fel Maxai Ferencz 
négy vég posztót; 2 vég kétszer ványolt. 1.) v. ul. 37.
2.) ul. 36. 3.) ul. 37. 4.) ul. 3772> kiről nincsen quietantia.

1679. 10. Decembris. Maxai Ferencz küldött 2 vég 
posztót. 1.) ul. 36. 2.) ul. 35. Nincs quietantia.

1679- 13. Julii. Maxai Ferencz küldött eczetet ur. 6'5. 
Egy szalonnát libr. 81. Qu.

1 T. i. amott 3 vedret, egy fél e jte lt; itt 4 és V2 ejtelt.
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Arany administratiója. 1

Anno 1678. die 24. Maii az Budai Péter uram admi- 
nistrálta harminczad proventust küldöttük arany váltani, 
úgymint tallér 453.

1678. 2. Junii. Batizi János aranyváltónk administrált 
kénesőben foglalt aranyat p. 851, nyolczszázötvenegy nehe
zéket. Frisseit aranyat száztizenegy nehezéket, p. 111. 
Ezt küldöttük Kádár István uramtól az nap Sárasi kezéhez 
adván ezüstöt is hozzá negyvenöt girát és negyvenöt nehe
zéket. Qu.

1678. 16. Junii. Batizi János aranyváltónk administrált 
tárházunkban kénesőben fogott aranyat p. 515, ötszáz
tizenöt nehezéket. Item anno praeterito Radnótiira admi
nistrált volt kénesőt tizenkét mását, cent 12, melyről 
mostan quietáljuk. Qu.

Anno 1678. die 24. Junii praefectus uram által adat
tunk arany váltani az Pekri Lőrincz uram administrálta 
pénzt, melyet az Bellenyi (így!) Sigmond kezességéért adott, 
fl. 1500.

1678. 24. Junii. Batizi uram administrált kénesőt hét 
mását, cent. 7. Qu.

Anno 1678. 29. Junii adtam Kállai által praefectus 
uram kezéhez kéneső váltani ugyan kéneső árát fl. 307'10.

1678. 1. Julii. Batizi János zalatnai udvarbiránk s 
abrudbányai aranyváltónk administrált tárházunkban pénzen 
váltott kénesőben fogott aranyat négyszázötvennyolcz nehe
zéket, pis. 458. Frisseit aranyat hatvankét nehezéket, p, 62. 
Termés aranyat kilencz nehezéket s felet, p. 91/2- Item 
lezestiek1 2 * * * * * 8 taxájában is termés aranyat tizennyolcz nehezé
ket, p. 18. In summa administrált ötszáznegyvenhét nehe
zéket s felet, p. nr. 547V2- Qu.

1678. 1. Julii adtam praefectus uramhoz kéneső vál
tásra nyolczvan forintot ötven pénzt, fl. 80'50.

1678. 7. Julii vitézlő Batizi János zalatnai udvarbiránk 
s aranyváltónk administrált tárházunkban pénzen váltott, 
kénesőben fogott aranyat kétszázhuszonkét nehezéket,

1 Ez a czím az eredeti szövegben e helyen nincs meg, de való
ságban az ezen czím alá sorolt és fentebb az Alvinczi proventus-t
megelőző feljegyzéseknek a folytatása. Amonnan ide a feljegyzésre
kiszabott hely szűk volta miatt került. Megjegyzendő, hogy a követ1
kezö felsorolásokban nemcsak arany beszolgáltatásról van szó, hanem
vegyesen egyéb jövedelmi bevételekről is, melyek a zalatnai jószág
ból befolytak. A czím ennélfogva itt — mint az más helyt is tapasz
talható — nem fejezi ki egészen a tartalmat.

8 Itt lezesti-nek van írva, fentebb lazesti-nek volt.
12*
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p. 222 ; frisseit aranyat huszonöt nehezéket s felet, p. 2572. 
In summa administrált kétszáznegyvenhét nehezéket s felet,
fl. 2471/«.

1678. 8. Julii Albae praefectus uram által Batizi 
uramnak adtam aranyváltásra Budai Péter uram által az 
udvarhelyszékiek adójoknak jó pénzül való lételiért az 
szék administrálta folyó pénz adót, úgymint kétezerötszáz 
forintot, co fl. 2500, mely pénz az portusi proventus közé 
is fel ven írva.

[Lapszélen:] NB. Erről vagyon Urunk őnga com- 
missiója sub dato 12. Junii 1678.

1678. 23. Julii adtam egy fertály kénesőt egy bányai 
ötvesnek harminczöt forinton, mely pénzt Pápai által admi
nistrált. Qu.

1678. 3. Augusti1 adtam aranyváltásra Lészai István 
administrálta, fogarasföldi ország adója perceptorunk, ezer- 
ötvennyolcz forintot tizenhat pénzt, praefectus uram által. 
Item az Portára deputált adó pénzbűi száz forintot.

1678. 28. Julii. Batizi János zalatnai udvarbíránk admi
nistrált tárházunkban pénzen váltott kén esőt nyolcz mását, 
cent. 8. Qu.

1678. die 3. Augusti zalatnai udvarbíránk administrált 
három, azon jószágbeli faluk summájában, fl. 381.

1678. 30. Augusti vitézlő Batizi János zalaknai udvar
bíránk administrált tárházunkban hal-ára pénzt kétszáz forin
tot, fl. 200. Vaj-ára pénzt nyolczvannégy forintot nyolczvan 
pénzt, fl. 84'80. In summa tí. 284'80. Qu.

1678. 10. Septembris. Batizi János administrált, vagy 
küldött száznyolcz font olvasztott faggyút, lib. 108. Nem jó 
lévén visszaadtuk, quietantia nála van. Qu.

1678. 27. Septembris. Batizi János zalatnai udvar
bíránk administrált tárházunkban az odavaló disznó- és 
méhváltó pénzt, nyolczvanegy forintot kilenczvennyolcz 
pénzt, 81'98. Felső jószágbeli fa-ára pénzt, nyolczvan 
forintot. Tavalyi széna árát, ötvennyolcz forintot ötven pénzt, 
fl. 5850. In summa kétszázhúsz forintot negyvennyolcz 
pénzt, fl. 220‘48. Qu.

1678. die 30. mensis Septembris. Batizi János zalatnai 
udvarbíránk administrált tárházunkban kénesőt, három mását 
kilenczven fontot, cent. 3‘90. Qu.

1678. die 1. Octobris a die 8. Julii 1678. usque ad 
30- Septembris computálván az Kis Kristóftól való vásár
lások árát és kész pénzűi való administratióját is, tett egy 
summában ezernégyszáz forintot, fl. 1400, melyért adattuk

1 Ez a dátum 27. Ju lii-ról van javítva.
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tárházunkból tíz mása kénesőt, cent. 10. Eodem Bukuresti 
Paszkul nevű kereskedő embernek adattuk fél mása 
kénesőt, V2.

1678. die 11. Octobris. Batizi János zalatnai udvar- 
bíránk administrált tárházunkban urbárium szerént tartozó 
kecske bőrök árát százharminczkét forintot, fl. 132. Qu.

1678. die 28. Octobris vitézlő Batizi János zalatnai 
udvarbíránk administrált tárházunkban pénzen váltott, kéneső
ben fogott aranyat, p. nro. 249. Frisseit aranyat, p. 139. 
Termés aranyat, p. nro. 18. In summa adott be négyszázhat 
nehezéket, p. 406. Item az urbárium szerént való proventus 
pénzt fl. 80, nyolczvan forintot. Qu.

1678. 21. Novembris igazítattuk el Kis Kristóftúl
1678. 30. Octobris adott quietantiáik szerént való vásár
lások dolgát, mely vásárlás volt ez szerént: Száznyolcz 
sing angliai posztó, melynek ára tett fl. 540. Hetvenöt 
forint és ötvenöt pénze ára perpetát. Item két font arany, 
ezüst fonalat hetvenhat forintért. Item egy új landist, fl. 27. 
Mely in summa teszen fl. 714 és ötvenöt pénzt. Ezért 
adattunk Zalatnáról hat mása kénesőt, cent. 6, melynek 
az ára száznegyven forintjával teszen fl. 826 forintot; most 
pedig az vásárlás árán felül pótolta az kéneső árát cum 
fl. 126 forinttal és így mi sem vagyunk adósok az megírt 
vásárlás árával, ő is pedig az 6 mása kéneső árát egészen 
kipótolta. Qu.

1678. 22. Novembris brassai Áros 1 János nevű keres
kedő embernek egy mása kénesőt administráljon Batizi 
zalatnai udvarbíránk, parancsoltuk felőle, mivel ez pénzt 
az görög administrálta. Qu.

1678. 1. Decembris. Haczogi Mihály és Rácz Mihály 
administrálták egy mása kéneső árát száznegyven forin
tokat, mely pénzért Batizi, hogy kénesőt adjon, meghagytuk, 
fl. 140. Qu.

1678. 7. Decembris. Batizi János zalaknai udvar
bírónak adtunk máramarosi só árát arany s kéneső vál
tásra, fl. 327.

1678. 7. Decembris zalaknai udvarbíránk Batizi János 
administrált tárházunkban zalatnai középső jószág summa 
aranyat százöven nehezéket, p. 150. Item 7. Decembris 
adattunk általa Haczogi Mihálynak, az mint megírtuk, egy 
mása kénesőt, melynek árát mi percipiáltuk. Qu.

1 Az Áros itt kifejezetten vezetéknév helyett áll s az eredetinek 
megfelelöleg nagy kezdőbetűvel írtuk. Kétségtelen azonban, hogy itt 
a foglalkozás után adott névről van szó. Ez az átruházás, vagy fel
cserélés különösen az idegen hangzású személyneveknél a Gazdasági 
Naplók feljegyzései során gyakran előfordúl.
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1678. die 21. Decembris az máramarosi proventusból 
adattunk Maréi Mártonnénál maradt száztizenöt és fél nehezék 
aranyért, mely arany három csomóban vagyon öszvekötve 
pecsét alatt, fl. 300. Ez aranyat kölcsön kért pénzen vál
totta volt, az mint ratiojából kijött.

1678. die 30. Decembris zalatnai udvarbiránk Batizi 
János administrált tárházunkban pro anno praesenti, zalatnai 
jószágunkbeli, taxa róka bőröket ötvennégyet, 54. Nest 
bőröket huszonhetet, nro. 27. Item urbárium szerént, pénzen 
percipiált hiúz bőrt egyet, nr. 1. Qu.

1679. 11. Februarii. Kis Kristófnak Zalaknárúl adattunk 
tíz mása kénesőt vásárlásokért, és hátralevő maradékjáért 
pénzt ad, co cent. no. 10.

Erről való úti levelet bévévén két úti levelet adtam 
k i; egyik van 4 másárúi, másik vagyon 6 másárúi, melyet 
is vitetett ki két passuson.1

1679. 12. Mártii zalathnai udvarbiránk Batizi János 
administrált tárházunkban az elmúlt 1678. esztendei szám
adásához tartozó, pénzen váltott s kénesőben fogott aranyat 
kétszázhuszonnyolcz nehezéket, p. nro. 228 és frisseit 
aranyat száznegyvenhét nehezéket, p. nro. 147; in summa 
háromszázhetvenöt nehezéket. Item birságban vett hiúz 
bőröket kettőt, co 2. Qu.

Anno 1679. 22. Mártii küldöttünk kéneső váltásra, 
ugyan kéneső árát oroszlányos tallért kilenczvenhetet, nr. 97. 
Egész tallért négy vént, nr. 40. Zlotot egyet, nr. 1. Item 
folyó pénzűi százhatvannégy forintot húsz pénzt, fl. 164‘20. 
In summa fl. 435.1 2

Anno 1679. 21. mensis Április. Gidófalvi Péter kap- 
nyikbányai gondviselőnk administrált tárházunkban harmincz- 
hét gira ezüstöt egy nehezéket, nr. 37 p. 1- Qu.

Anno 1679. 25. Április. Komáromi István által kül
döttünk székelyhídi proventust, fl. 893, kéneső váltásra. 
Fagarasi proventust, fl. 100 s rákosi jószág árát, fl. 100.

1679. 17. Maii. Batizi administrált pénzen váltott s 
kénesőben fogott aranyot, m. 11 p. 45. Frisseit aranyot, m. 1 
p. 39. Termés aranyot, p. 22. Item egy hiúz búrt, pro fl. 12.

1679. die 25. Maii praefectus által küldöttünk arany
váltásra : Haller János pénze félét, fl. 300. Kálmány Kristóf 
pénze félét is, fl. 200. Summa fl. 500.

1679. 30. Maii. Batizi János zalatnai udvarbiránk 
administrált ötödfél mása kénesőt, co cent. 4.2 (így!). Qu.

1 Ezt a megjegyzést az előbbi beírástól elütő kézírással utó
lagosan igtatták a sorok közé.

2 A 435 szám 420-ról van javítva.
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1679. 3. Junii. Batizi János administrált annuatim ta r
tozó jószágbeli summa pénzt négyszázharminczegy forintot 
tiz pénzt, fl. 431*10. Item egy hiúz bőrt nyolcz forintban 
fl. 8. Qu.

Anno 1679. 12. Julii. Batizi János zalaknai udvar- 
bíránk administrált pénzen váltott, kénesőben fogott aranyat, 
p. 427. Frisseit aranyat, p. 89. Termést, p„ 32. Item 
zalatnai középső-jószág summájban, pro primo termino 
kénesőben fogott aranyat,1 p. 150.

Anno 1679. die 13- Julii aranyváltásra adtunk az 
Budai P. portusi árendában administrálta proventust, 
tallér 500. Kéneső váltásra fagarasi proventust, fl. 200. 
Zalatnai proventust is, fl. 222*30.

1679. die 16. Julii. Batizi János administrált tár
házunkban pénzen váltott kénesőt kilencz mását, cent. 9. Qu.

1679. 21. Julii adtam Batizi kezében aranyváltásra 
porumbáki proventust ötszáz forintot, fl. 500. Est quietantia.

1679. 21. Julii. Murát Jancsár nevű görögnek adtunk 
két mása kénesőt, melynek az árát administrálta prae- 
fectus uram által.1 2 3

Az nap portai Granmalich Panajot nevű kereskedő 
görögnek adtam hat mása kénesőt, melynek az árát vásárlás 
által administrálta. Volt hat mása kéneső, melynek ára tett 
tall. 420. Tudódott az Panajottól vásárlóit eszkezök15 árában.

1679. 5. Augusti adtam aranyváltásra fagarasföldi 
ország adójából kétezernégyszázkilenczvenöt forintot ötven 
pénzt, fl. 2495*50. Van róla quietantia. Qu.

1679. 17. Octobris. Batizi János administrált pénzen vál
tott, kénesőben fogott aranyat, hétszázhuszonnégy nehezéket, 
p. 724. Frisseit aranyat száznégy nehezéket, p. 104. Termés 
aranyat tizenhét nehezéket, p. 17. Summa teszen p. 845.

Item Fikker Márton biraságbeli restantia aranyot, pro 
anno 1676 negyvenhat nehezéket, p. 46. Floka Miklós 
biróságbeli restantia aranyot, pro anno 1677. kilenczvenhat 
nehezéket, p. 96. Floka Márton biróságbeli restantia 
aranyot, száz nehezéket, p. 100. Paczko Péter biróságbeli 
taxát pro anno 1679. száz nehezéket. Summa facit pár. 
nr. 1187.

Item azon jószág proventusát ez szerént: Pro anno 
praesenti halra való pénzt, fl. 200. Fa ára pénzt, fl. 80. 
Vajra pénzt, fl. 49*50. Kecske bőrök árát, fl. 123. Disznó- 
és méh váltó pénzt, fl. 113*55. Urbárium pénzj, fl. 80.

1 Rövidítése szerint: kn. fgt. art.
2 A kénesö árában fizetett összeg feljegyzése itt elmaradt.
3 Eredetiben ezkezök van írva.
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Birságban1 való pénzt, fl. 140. Summa pénzt is fl. 98 
kilenczvennyolcz forintot hetvenöt pénzt, fl. 98'75. Tota 
summa fl. 893'80. Qu.

Ennek százharminczkét forintját, kecske bőrök árát, 
küldtük fagarasi számtartó kezében, fl. 132.

1679. die 22. Octobris. Batizi János administrált négy 
mása három fertály kénesőt, cent. 4'3. Qu.

Anno 1679. 22. Octobris adtam Batizi kezében fogaras- 
földi proventust hatszáznegyven forintot ötven pénzt, 
fl. 640'50, róla beadta quietantia szerént. Qu.

Anno 1679. die 26. Octobris adtam Batizi kezében 
fagarasföldi adót aranyváltásra, fl. 134. Qu.

Anno 1679 die 17. Novembris. Batizi János zalatnai 
udvarbiránk administrált: Zalatnai középső jószág taxa 
aranyat pro ultimo termino, p. 150. Pénzen váltott, kénesőben 
fogott aranyat,, p. 48. Frisseit aranyat, p. 4572. Termés 
aranyat, p. 6V2. Zalatnai jószág summáját, fl. 593T5. Vaj 
ára restantiát, fl. 35 30.

Anno 1679. 23. Novembris. Kis Kristófnak adtam hét 
mása kénesőt, melynek ára száznegyven forintjával teszen 
nyolczszáznyolczvan forintot, fl. 980 (így!)1 2

Melynek árában az vásárlásit igy fizettük meg: Két 
kötés aranyfonalat harminczhat forintjával, pro fl. 72. Egy 
vég zöld landist, pro. fl. 27. Két vég veres rását singit 
125 pénzen, mely ment ad fl. 108‘75. Négy vég patyolatot, 
végit öt forintban, teszen fl. 20. Két véget ismét, fl. 12. 
Ismét más két véget három forintjával, pro fl. 6. Hét sing 
s egy fertály kanaváczot, singit öt forintjával, teszen 
fl. 36'25. Kilenczedfél lót arany csipkét lotját fl. 2'25, 
teszen az ára fl. 1912. Tizennvolcz lót ezüst galandot, 
másfél köntinget, lotját 170 pénzen, teszen az ára fl. 30'60. 
Hét lót keskenyebb ezüst galandot lotját 170 pénzen, 
teszen fl. 11‘90. Item Vajda Péter uramnak hét sing angliait 
pro fl. 35. Egy vég kék landist pro fl. 27. Egy vég 
veres atlaczot pro fl. 17. Item angliai posztót, ötvenöt sin- 
get öt forintával, teszen fl. 275. In summa az vásárlás 
ment fl. 697‘62. Kell még beadni készpénzt Kis Kristófnak 
fl. 282'38 s így telik ki az hét mása kénesőnek az ára, 
úgymint fl. 980.

1679. 6. Decembris. Batizi János administrált fa árát 
huszonnégy forintot hetven pénzt, fl. 24‘70. Qu.

1 Fentebb bíraságbeli, másutt bíróságbeli aranyat; itt bírságban 
való pénzt.

2 Ez az összeg a Naplóban eredetileg betűvel és számjegygyei 
is 840-nek volt írva. A betüirásos jelzés kijavítása azonban a 
kilenczszáz-ra vonatkozólag tévedésből elmaradt.
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1679. die 23. Novembris maradván adósa Kis Kristóf 
kétszáznyolczvankét forinttal harmincznyolcz pénzzel kén
eső árában, mely adósságra vásárlottunk ez szerént: Egy 
egész tigrisbőrt kétszáz forintban, fl. 200. Két vég patyo
latot tizenkét forintban, fl. 12 Egy nyitra sodrott selymet 
fl. 4‘50. Egy nyitra sodratlan selymet fl. 3'80. Egy sing 
atlaczot fl. 12. Az vásárlás ment kétszázharminczkét forintra 
harmincz pénzre. Maradott adósa fl. 49'60, mely pénzt is 
megadván az kolosvári ötveseknek adtunk Fejérváratt.

1679. 23 Decembris. Batizi János zalatnai udvar- 
bíránk küldött két mása és két fertály kénesőt, cent. 2‘2.

1679. 28. Decembris az Kis Kristóf legényi,1 Zoltánnak 
adtunk egy mása kénesőt, cent. 1., in fl. 140, melynek 
árában adott vásárlást ez szerint: Negyedfél font jóféle 
sáfránt, liúsz forintjával, teszen fl. 70. Három font szekfűvet, 
fontját hat forinton, teszen fl. 18. Három font szerecsen
dióvirágot, hét forintjával teszen fl. 21. In summa az vásár
lás fl. 109. Készpénzt is adott hozzá fl. 31. Summa fl. 140. 
Levelet adtunk róla; megvan.

D é v a i  p r o v e n t u s .
1673. 26. Septembris dévai udvarbíránk Ecsedi Pál 

administrált dévai proventust tárházunkban háromszázhatvan 
forintot, arról adott quietantiánk szerént, <*> fl. 360.

1674. 5. Novembris dévai udvarbíránk Ecsedi Pál 
administrált tárházunkban proventus pénzt négyszáz forin
tot, o á f l .  400, mely pénz van két sacskókban bepecsételve. 
Item administrált tizenkét sebesi pokróczot is.

1675. 2 Julii dévai udvarbíró Ecsedi Pál administrált 
odavaló proventust tárházunkban kétszáz forintot, co  f l .  200.

1675. diebus Novembris dévai udvarbíránk Ecsedi Pál 
administrált tárházunkban: Majorság színvajat, ur. no. 3’5. 
Irósvajat, ur. no. 2'1.1 2 Színmézet, ur. no. 2'4. Sebesi pok
róczot, no. 12. Majorság színvajat, ur. no. 3‘3. Irós vajat, 
ur. no. 0‘7V2.3 Patkót, no. 200, facit lib. 145.

1 T. i. legényinek.
2 E bejegyzés mellett lapszélen : Gyógyon megjegyzés áll, 

hova az irósvajat administrálták. Gyógy alatt pedig Algyógy, a feje
delem kedvelt fürdője értendő, hol ő ez alkalommal, nov. 8. és 
9-ike között tartózkodott.

3 E bejegyzés mellett lapszélen: Fejérv[áratt] áll, megint a 
beszolgáltatás helyének jelölésére. A fejedelem u. i. november 9-én 
Algyógyról Alvinczen keresztül Fejérvárra ment. A lapszéljegyzések 
pedig az ugyanazon csoportbejegyzések külön írósvajküldeményének 
megkülönböztetésére szolgálnak.
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1676. 4. Április. Ecsedi Pál dévai udvarbirói restantia 
proventust administrált, fl. 170.

Anno 1676. die 16. Julii. Horváth János dévai udvar- 
bíránk administrált tárházunkban odavaló proventus pénzt, 
fl. 149-59. Qu.

Anno 1677. 20. Maii vitézlő Mezei Sámuel dévai udvar- 
bíránk megírt dévai jószágunkbeli proventus pénzt admi
nistrált tárházunkban fl. 188, száznyolczvannyolcz forintot. Qu.

1677. 17. Junii. Mezei Sámuel dévai udvarbíránk fejér
vári s gyógyi szükségre küldött tyúkfiakat negyvenötöt, 45. 
Lúdfiat harminczat, nro. 30. Majorság szinmézet hét vedret 
s hét ejtelt, ur. 7*7. Színvajat hét ejtelt, 7. Irós vajat hat 
ej telt, 6. Qu.

1678. 22. Februarii. Mezei Sámuel administrált oda
való proventus pénzt, fl. 156. Qu.

1678. 1. Octobris. Mezei Sámuel administrált odavaló 
korcsoma pénzt kétszáznyolczvan forintot, fl. 480 (így!)1 Qu.

1678. 17. Decembris. Mezei Sámuel dévai udvarbíránk 
administrált, fl. 120.

1679. 1. Április. Mezei Sámuel küldött egy fazék irós 
vajat, tizennégy tyúkfiakat, 14. Qu.

1679- Mezei Sámuel diebus diversis administrált fejér 
lisztet, cubs.1 2 7'3. Másodikat cubs. 12'3. Boreczet 3, in 
v. 3, ur. 7'3. Színvajat, ur. 1’5. Viaszai, libr. 88. Gyógyon 
pedig libr. 18. Négy harcsát, fl. 5. Patkót, nr. 360. 
Ásót, 9. Kapát tizenhatot. Item egy majorság dévai bor 
árát, continet ur. 28, magunk árúitatván ki pohárnakinas 
által. Administrált mézet huszonkét vedret, ur. 22. Vajat 
azután adott fel, ur. 7 5. Qu.

1679. 19. Octobris. Mezei Sámuel administrált pro
ventus pénzt, fl 200. Hat ejtel vajat, oct. 6. Qu.

1679. 5. Decembris. Mezei Sámuel administrált tár
házunkban másfélszáz forintokat, fl. 150. Qu.

G ö r g é n y i  p r o v e n t u s .

1674. 29. Januarii administrált az görgényi udvarbiró 
görgényi disznóváltó proventust, fl. 100.

Anno 1677. 8. Julii görgényi udvarbíránk admini- 
strált fl. 70.

1 A két, egymásnak ellentmondó, betű- és számjegyű bejegy
zéséből nem leket megállapítani, hogy melyik a téves és melyik a 
valóságnak megfelelő, helyes.

2 A cubs. a szövegben ilyen összetételben többször előfordúl s 
cub. sax. (cubulus Saxonicus) összevont rövidítéséül szolgál.
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1678. 22. Februári! Daróczi György görgényi udvar- 
biránk administrált odavaló proventust, fl. 400. Qu.

1679. 20. Septembris. Daróczi György küldött pro
ventust, fl. 150. Qu.

1679. 13. Decembris. Daróczi György görgényi udvar
bírónak bért, fl. 107'30.

S z a m o s - U j v á r i  p r o v e n t u s .

1679. 27. Februári! Gombos Mihály szamosujvári 
udvarbíránk administrálta Katonából oda hajtott egy nehány 
szapornyiczás lovaknak az árát kétszázegy forintot, fl. 201. Qu.

K ű v á r i p r o v e n t u s .1
Bejegyzés nincs.

Anno 1672. die 29. Septembris küldvén fel az csá
szár nagybányai kamarájára bizonyos számú ezüstöt, ez 
szerint jött ki belőle: Az aranyas czement ezüst nyom 
m. 61 p. 3. Választott finum arany belőle, m. 7 p. 36. 
Ezen aranyból marad az ő felségének m. 0 p. 6, jövedel
mében. Ezt kitudván marad arany, melyet finumúl kiadtam 
m. 7 p. 30. Választó béri tészen, m. 5 p. 4. Az aranyat 
és választó bért kitudván marad ezüst m. 48 p. 11. Tarrot 
lóttot 15 gr. 1 den. {így!) Teszen finumot m. 45 p. 15.

Ebből az ezüstből percipiáltam az őnaga emberétől 
példázó bérben egy girát, pro fl. 17. Poltura pénzűi leváltani 
fl. 25*52. Valentinus Aroszner.

Anno 1672. die 29. Septembris kapnikbányai aranyas 
ezüst nyom., m. 44 p. 33. Választott finum arany belőle, 
m. 1 p. 15- Ezen aranyból tészen ő felsége jövedelme 
m. 0 p. 3. Ezt kitudván marad arany, melyet finomul 
kiadtam, m. 1 p. 12. Választó béri tészen, m. 3 p. 35. 1 2

1 E czírn után semmi ide vonatkozó bejegyzés nincs, hanem
2 és fél üresen hagyott levél után, minden külön czímjelzés nélkül, 
következik az alább olvasható ezüst választásról szóló felsorolás.
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Az aranyat és választó bérit kitudván, marad ezüst m. 39 
p. 31. Ezen ezüstnek minden girájából marad ő felségének 
egy fél tallér, mely tészen m. 2 p. 15. Ezt kitudván, marad 
ezüst, melyet finumúl kiadtam, m. 37 p. 16.

Yalentinus Aroszner.1

K a p n y ik b á n y a i1 2 p r o v e n tu s .

Anno 1673. 10. Julii kapnikbányai gondviselő Maréi 
Márton administrált tárházunkban hat és egy darab pogá
csákban ezüstét az arról adott quietantiánk szerént negy- 
venkilencz girát és két nehezéket, cc m. 49‘2.

1673. 9. Octobris második kántorra administrált Maurer 
Márton öt darabokban levő ezüstöt hatvanegy girát s tiz 
nehezéket, oo m. 61'10.

1673. die 9. Decembris kapnikbányai gondviselő Maréi 
Márton administrált tárházunkban öt darabokan ezüstöt hat
van girát és huszonnégy nehezéket, <x> m. 6024.

1674. 11. Maii kapniki gondviselőnk Marer Márton 
administrált tárházunkban ötvennyolcz gira és kiiencz nehezék 
eZÜStÖt, co m. 58'9.

1674. 3. Augusti kapniki gondviselőnk Maréi Márton 
administrált tárházunkban az elmúlt egy kántoron a 17. 
Februarii ad 19. Maii gyűjtött és készített ezüstből N.-Bányán 
kijött és vert aranyokat hatvanhatot, oo no. 66; ennek az 
ezüsti még hátra vagyon.

Eodem küldöttünk tőle, Prés György udvari szolgánkat 
vele küldvén N. Bányára czementelni és fel is veretni száz- 
ötvennyolcz gira és két nehezék ezüstöt, m. 158*2.

1674. 8. Octobris. Maurer3 Márton kapnyiki gond
viselőnk administrált Radnóthon az magunk tárházából 
Nagybányára míveltetni küldött ezüstbűi választott aranyból

1 Ezek a bejegyzések közvetlenül előzik meg a K apnyik Bányai 
proventus czímén ezután következő arany s ezüst beszolgáltatások 
leírását. Arosznernek ezen kimutatása tartalmilag a Kapnyikbánya 
jövedelmi feljegyzéseihez tartozik és mint az 1672. év elmaradt 
bejegyzését utólagosan iktathatták a Naplók második könyvébe.

2 Az eredeti szövegben E apnyik Bányai-nak  van írva. Maga a 
név pedig, mint az alább következő leírásokból látható, hol Kapnyik- 
nak, hol pedig Kapuik nak fordúl elő.

3 Ez a név, mint már fentebb is láttuk, Maréi, Marer és 
Mawrer-nek írva váltakozik, de kétségkívül egy és ugyanazon személy 
nevét jelzi. A nevek írásánál különben általában véve nincs meg
állapodott ortográfia. Sokszor még a név tulajdonosa sem követ
kezetes nevének leírásában.
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vert kétszáztizenkét aranyakat, co aur. nro. 212, és ötvennégy 
pénzt, den. 54. Item kapnyiki trebellett ezüstöt ötvennyolcz 
girát és hat nehezéket, m. 58 p. 6.

1674. 23. Octobris az Eötves Mihály administrálta, 
kénesőben fogott arany közül adtunk Maréi Márton kezében 
Nagybányán való felveretésre két golyóbisokban három 
girát és harminczhárom nehezéket, co m 3'33.

1674. 22. Decembris. Maurer Márton administrált kap
nyiki ezüstöt ötvenhat girát, co m. 56. p. —

Eodem administrált az Nagybányára készíttetni küldött 
ezüstből kijött aranyból vert aranyakot, százhatvanöt ara
nyakat, <x> no. 165.

Item azon alkalmatossággal administrálta az ezüstből 
kijött pénzt is (tallérúl nem lehetvén kiadni) pénzűi fizettek 
meg, adván mind harmincz pénzeseket, úgymint három
ezerhatvan forintokat, co fi. 3060.

1675. die 4. Februarii Maréi Márton kapniki gond
viselőnk változtatásának alkalmatosságával készíttetett 
ezüstöt administrált, m. 17.39.

NB. Ez tizenhét gira és harminczkilencz nehezék ezüst
ről és az feljebb die 22. Decembris 1674. administrált 
ezüstről, aranyról és pénzről adtunk quietantiát 4. Feb
ruarii 1675. Fogarasban.

Gidófalvi Péter administrátiója
a die 12. Januarii usque ad 13. Április 1675.

1675. 4. Maii administrált plik ezüstöt ötvenhat girát 
s tizenkét nehezéket, co m. 56 p. 12. [Apafiné keze írása:] 
melyben van hat öreg darab ; apró egg, rú[d]ban; hét.

1675. 22. Julii. Gidófalvi Péter kapninki (így!) gond
viselő administrált öt darabban ezüstöt hatvanhárom girát 
és négy nehezéket, co m. 63'4.

1675. 21. Octobris. Gridófalvi Péter kapniki gondviselő 
Péter administrált tárházunkban kapniki plikben való 
ezüstöt hat pogácsákban, hatvanöt girát és huszonkilencz 
nehezéket, co m. 65’29.

1676. 5. Mártii az kapnyiki gondviselő Gridófalvi Péter 
Segesvárra hozott volt ezüstöt m. 35 p. 42, melyet Foga
rasban mértünk be. Qu.

16. Mártii. Gidófalvi Péter admiristrált Fogarasban 
p. 12’24 nehezék ezüstöt. Qu.
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Anno 1676. 20. Maii. Gidófalvi Péter adrainistrált Kap- 
nikról ezüstöt öt darabokban, m. 56 p. 41.

Anno 1676. 30. Julii. Gidófalvi Péter kapniki gond
viselőnk administrált hat darabokban plik ezüstöt, oo 
ra. 56 35.

Anno 1676. die 27. Octobris. Gidófalvi Péter kapniki 
gondviselőnk administrált ezüstöt, march. 5737, mely admi- 
nistratióban volt új ezüstbánya próbaezüstje, march. P25.

1677. 2. Februarii. Gidófalvi Péter Péter kapnyiki 
gondviselőnk Fogarasban hozott ezüstöt plikben ötvenhét 
girát huszonnégy nehezéket, m. 57 p. 24.

1677. 14. Maii. Gidófalvi Péter kapnyiki gondviselőnk 
administrált azon bányánk proventusát czementsárbúl nevel
tetett ezüstöt march. 53, ötvenhárom girát. Item bányabeli 
rend szerént való ezüstöt hatvanhárom girát, tizenöt nehe
zéket march. 63T6. Qu.

Anno 1677. 18. Junii. Maurel Márton arany váltónk 
administrált pénzen váltott kénesőben fogott aranyat p. 82. 
Termés aranyat öt nehezéket p. 5. Frisseit aranyat kilencz 
nehezéket és 9 pénz nyomónit. Qu.

Anno 1677. 23. Julii. Gidófalvi Péter kapnyiki gond
viselőnk administrált plikben levő ezüstöt hat darabokban, 
m. 53. pis. 47. Qu.

1677. 22. Octobris. Gidófalvi Péter kapnyikbányai 
gondviselőnk administrált tárházunkban Kapnyikbányábúl 
ötvenkét gira és harminczkilencz nehezék ezüstöt, m. 
57'39. Qu.

1677. 23. Novembris. Maurel Márton arany váltónk 
administrált tárházunkban pénzen váltott, kénesőben fogott 
aranyat nyolczszáznegyvenkilencz nehezéket, p. 849. Fris
seit aranyat százhuszonnyolcz nehezéket, p. 128. Termés
aranyat három nehezéket, p. nr. 3. Item taxa termésaranyat 
is tizenhét nehezéket, <*> p. 17. Qu.

1678. 23. Februarii. Gidófalvi Péter kapnyikbányai 
gondviselőnk administrált tárházunkban plik ezüstöt, ötven- 
nyolcz girát négy nehezéket, m. 58'4. Qu.

1678. 21. Maii vitézlő Gidófalvi Péter kapnyikbányai 
gondviselőnk administrált tárházunkban ezüstöt, plikben 
ötvennégy girát harminczkilencz nehezéket, oo m. 54-39. Qu. 
[Lapszélen:] Ezt küldtük volt Fogarasban választani.

Anno 1678. die 24. Maii. Az 21. Maii administrált 
54 gira és 39 nehezék ezüstöt küldöttük vissza magától 
Gidófalvi Pétertől, hogy felmíveltetvén fizessen meg az 
bányászoknak, az mi restantiájok vagyon, az többit tár
házunkban administrálván, oo m. 54’39.

1678. 9. Junii adtam praefectus uram kezében kapnyik-
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bányai bányászok fizetésére Gidófalvi Péter ott való gond
viselőnk által negyedfélszáz tallérokat adattunk, tall, 
imp. 350.

Anno 1678. 21. Octobris az mely ezüstöt die 9. Junii 
adattunk volt kapniki gondviselőnknek] felniíveltetésre, abból 
választott aranyat felveretvén, administrálta vert aranyúl, 
nr. 147.

Anno 1678. 22. Novembris. Gidófalvi Péter kapnyiki 
gondviselőnk hozott ezüstöt négy darabban. 1.) darabban 
volt m. 9 p. 45. 2.) darabban m. 10 p. 42. 3.) darabban 
volt m. 9 p. 39. 4.) darabban volt m. 11 p. 18. Qu.

Anno 1679. 27. Octobris. Gidófalvi Péter kapnyiki 
gondviselőnk administrált tárházunkban négy pogácsa ezüstöt, 
ötvennégy gira tizennégy nehezéket, co m. 54'14. Qu.

Anno Domini 1673. a die 1. Januarii. Diószegiek és 
székelyhidiak esztendőnként adni ez szerint tartoztanak adót: 

Diószegiek adaja fi. 1000. Létaiak adaja fi. 240. 
Hegyházpáli adó fi. 150. Menespetriek adaja fi. 150. 
Albesiek adaja fi. 100. Tulogdiak adaja fi. 100. Székely
hidiak adaja fi. 80. Mihályfalviak adaja fi. 50. Oláhcsa- 
tariak adaja fi. 40. Summa fi. 1910.

Sem korcsoma, sem mészárszék, sem malomvám ott 
nincsen, együtt is.

S z é k e ly h íd i  p r o v e n tu s .

Anno 1673. die príma Mártii administráltak az székely
hídi és diószegi tisztek az 1672. esztendőbeli adójokban, 
Budai Mihály kolosvári főhadnagy által ezerszázkilencz 
forint és nyolczvanöt pénzt, co fi. 1109'85.

1674. 3. Februarii az székelyhidiak és diószegiek 
administráltak 1673-dik esztendejekre való adajokat az 
máshova deputált pénzen kivűl, Fogarasban ezerhatszáz- 
hatvan forintot, co fi. 1660.

Anno 1675. die 23. Februarii. Somlyai kapitány, Olasz 
Feren.cz hívünk küldötte tárházunkban az székelyhídi és 
hozzá tartozó falu rend szerént való adajokat, ez elmúlt 
1674. esztendőre valót, úgy mint ezernyolczszázhat forintot 
és hetvenhat pénzt, melyről quietáltuk, co fi. 1806'76. 1

1 Menes Petriek-nek van írva.
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Anno 1675. die 27. Április pro 1674. administrált 
soralyai kapitány Olasz Ferencz diószegi restantia proventust 
ötven forintokot, co fi. 50.

Anno 1675. 27. Septembris administrált Olasz Ferencz, 
somlyai kapitány hívünk, atyánktól maradott ős jószágunk 
restantia adaját pro anno 1674. poltura pénzűi ötvennégy 
forintokot, co fl. 54. (Magunk quietáltuk.) Ennek felét adtuk 
néném asszonynak1 ő kglme praefectusa által Somos- 
ujvárott. {így!)

Anno 1676. 12. Januarii. Olasz Ferencz uram admi
nistrált pro anno 1675. széhelyhidiak restantia adajában 
hatszázhúsz tallérokat, co tall. 620.

Item 1676. 12. Januarii. Boros János somlyai udvar- 
bíránk {administrált) Somlyó jószágunkbeli karasztelki, 
bagosi Sz. Mihály adaját kilenczven forint hatvankét pénzt, 
fl. 90'62. Micskei, Szent Mihály és Sz. György napi adót 
hatvan forintot, co fl. 60. Item somlyai bor lucrumát 
kilenczvenkilencz forintot és kilenczven pénzt, co fl. 99.90. 
Summa fl. 252.52. Magunk quietáltuk.

1676. 15. Mártii somlyai kapitány, Olasz Ferencz 
küldött diószegi pénzbűi kétszáz forintot, co fl. 200.

1676. 27. Maii. Olasz Ferencz somlyai kapitány admi
nistrált székelyhídi restantia proventust fl. 200. Item az 
elmúlt esztendőre való barakonyi adót tall. 13 és cséfai 
adót is tall. 10. Qu.

Anno 1672. die 18. Februarii barakonyi és cséfai 
ősjószágunkbéli szegénységink, tavalyi esztendőbéli adójokat 
administrálták ez szerént: Cséfaiak tallér 5. Barakonyiak 
tallér 9. Summa facit fl. 27.52. Ennek felét, úgymint 
fl. 13'76 küldtük nénénk asszonynak.

1677. die 29. Mártii. Ferencz kapitány uram hozott 
be az székelyhídiak adajában Fogarasban négyszázötven 
forintot, co fl. 450. Item cséfaiak adaját, barakonyiakét. 
[Az összeg hiányzik.]

1678. 2. Februarii. Ferencz kapitány uram küldött be 
székelyhídi adópénzt ezer forintot, fl. 1000. Item az exu- 
láns praedikatoroknak adtam fl. 200.

Anno 1679. 18. Februarii. Ferencz kapitány uram 
küldött be székelyhídi adópénzt, fl. 240, kétszáznegyven 
forintot. Qu

Anno 1678. 3. Maii. Olasz Ferencz administrált székely
hídi adópénzt kétszáz forintot, fl. 200. Qu. 1

1 A III. könyv Székelyhídi proventus feljegyzéseiben Bánfiné 
nénénk asszony-t emleget. Ebből következtethetjük, hogy néném asszony 
alatt itt is Bánffi Dénesnét (Bornemisza Katát) kell érteni.
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Anno 1678. die 1. Octobris. Bánffy Gábor administrált 
barakonyiak adóját, fl. 32. Cséfaiak adóját huszonnyolcz 
forintot, fl. 28. Qu.

1679. 20. Április székelyhídi, esztendőnként tartozó 
summában administrált Bánfi Gábor uram tárházunkban 
ezerhatszázhat forintot tizenöt pénzt, fl. 1600-6T5.1 Qu. 
Tartozván annuatim fl. 1760. B. (restál) fl. 153'85.

R a d n ó t i  p r o v e n t u s .

1673. 22. Junii praefectus uram administrált Rad- 
nóton kikorcsomárlott hét hordó bor árát, az számtartó
nak adott quietantia szerint, fl. 362.

1673. 15. Julii. Radnóton kikorcsomároltatott hat 
hordó boroknak az árát, arról való quietantiánk szerint, 
radnóti számtartó praefectusunk által administrált kétszáz- 
nyolczvanhat forintot ötvenkilencz pénzt, co fl. 286'59.

1673. die 4. Augusti radnóti számtartónk Bogáthi 
Márton deák Radnóton kikorcsomárolt három hordó borok árát, 
róla adott quietantiánk szerint, administrálta tárházunkban 
kétszázharminczkilencz forintot huszonnyolcz pénzt, fl. 239'28.

1673. 24. Augusti radnóti számtartónk Bogáti Márton 
deák administrált tárházunkban praefectusunk által, ugyan 
Radnóton kikorcsomárlott két hordó borok árát, az arról 
adott quietantiánk szerént, kétszázhetven forintokat, <x> fl. 270.

1673. 1. Septembris administrált az radnóti szám- 
tartó Bogáti Márton egy hordó bor árát, kilenczvenkét 
forintot negyven pénzt, cofl. 92'4. {így!) Quietáltuk magunk.

Anno 1673. 18. Septembris radnóti számtartó Bogáti 
Márton deák administrált ugyan Radnóton korcsomárlott 
négy hordó borok árát, az róla adott quietantiánk szerént, 
kétszaztizenkilencz forintot es harmmcz pénzt, co fl. 219-30. 
Item egy rósz ürmös borból árúit pénzt is száznyolczvan- 
három pénzt, co fl. 1’83.

1674. 18. Julii vitézlő D.-Szentmártoni György deák 
radnóti számtartónk administrált korcsoma bor árát ötszáz
hatvanhét forintot, co fl. 567.

[1674. 8. Augusti. Radnóton kikorcsomárlott borok árát 
administrált az számtartó, György deák háromszáztizenhárom 
forintot nyolczvannyolcz pénzt, co fl. 313*88.

1 Ez összeg, a szokástól eltérőleg, igy van irva, fi. 1606'15 helyett. 
Ez az értelmezés megfelel a betűírással írt összegnek s az alább 
következő számítás eredményének is, mert 1760 frt-ból kivonva 1606 
forint 15 pénzt, a maradék 153 frt 85 pénz lesz.

S z á d e c z k y  B . : I. A p a fi M . fe je d e le m  u d v a r t a r tá s a . 13
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Item 27. Augusti ugyan Radnóton kikorcsomárlott 
borok árában administrált száznyolczvanegy forintot har- 
minczöt pénzt, fl. 181'35.

Ez két ízben administrált pénzről, mely tizenhat hordó 
boroknak az ára, együtt fl. 495’23, egy quietantiát adtunk. 
Azon alkalmatossággal hozván be praefectus uram hét 
méretlen hordó borok árát is, fl. 121*1; arról nem quie- 
t ál tűk.]1

[Lapszélen:] Ez bor ára vagyon ide alá megírva egy 
summában.

Item 14. Septembris a die 14. Julii usque ad 3. Sep- 
tembris Radnóton kikorcsomárlott 24 hordó borok ára 
restantia pénzt adott be praefectusunk, százöt forintot ötven- 
kilencz pénzt. Item tegnap az dragányok fizetésére adott 
ezen féle pénzből ötvenöt forintot Inczédi Pál kezében. 
Ennek előtte is két ízben, azon borok árában adott be hat- 
száztizenhat forintot huszonnégy pénzt.1 2 Summa fl. 776'83. 
Ezekről most adtunk qu.

Anno 1674. die 11. Octobris. Radnóton korcsomárlott 
hét hordó boroknak az árát administrálta radnóti szám
tartónk, arról adott quietantiánk szerént, kétszázötvenhárom 
forintot negyvennégy pénzt, fl. 253'44.

Anno 1674. 21. Novembris. Radnóti számtartó, György 
deák administrált tárházunkban ott létünk alkalmatossá
gával,3 az nyárban korcsomárlott, hátra levő két hordó borok 
árát hetvenhét forintot 38 pénzt, oo fl. 77‘38.

Annus 1675.

x4nno 1675. 6. Augusti radnóti számtartó, Bogáti Márton 
deák administrált tárházunkban inventarium szerént kezéhez 
vett és ugyan Radnóton kikorcsomárlott borok árát ötszáz 
forintot, co fl. 500.

Anno 1675. 6. Augusti radnóti számtartónk Bogáti 
Márton deák administrálta az itt létünk alatt a 16. Julii 
usque ad 6. Augusti kikorcsomárlott valthidi, két és tűri, 
négy hordó borok árát, úgymint kétszázhatvannyolcz forint 
és kilenczvenkét pénzt, arról adott quietantiánk szerént,

1 A zárójelbe tett bejegyzések keresztül vannak húzva. Ennek 
a kihúzásnak a következő, eredeti szövegben lapszélre irt, megjegy
zésben magyarázatát leljük.

2 A fentebbi, lapszélre írt megjegyzés erre az összegre vonatkozik.
3 A fejedelem Naplója szerint ez az okt. 6—16-ig terjedő 

radnóti tartózkodásra vonatkozhatik.
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fl. 268'92. Ezen pénzzel együtt hozott fel praefectus uram 
Dridifi István keze alól kikorcsomárlott egy hordó radnóti 
bor árát, negyvenhét forintot s hetven pénzt, oo fl. 47‘70. 
In summa lévén ez úttal felhozott bor ára egy sacskóban, 
fl. 316-62.

Anno 1675. 26. Augusti radnóti számtartó Bogáti 
Márton administrált, a die 7. Augusti ad 25. ejusdem Rad- 
nóton kikorcsomárlott borok ára proventust, kétszáznyolcz- 
vanegy forintot s tizenhárom pénzt, <x> fl. 281'13.

Anno 1675. 5. Septembris radnóti számtartó, Bogáti 
Márton administrált tárházunkban, a die 26. Augusti kikor
csomárlott borok árát, százharminczhat forintot és ötven 
pénzt, co 136’50.

NB. Ez pénz három hordó bor ára. Kettei Balásfal- 
váról hozott, tűri borok; egyik radnóti, melynek az ára 
fl. 47‘16. Ezt adta volt ki Dridifi Istók; az más kettőt az 
számtartó.1

Anno 1675. 9. Octobris radnóti számtartó, Bogáti Márton 
d[eák] administrált tárházunkban Radnóton kikorcsomárlott 
balásfalvi négy hordó borok árát, mely négy hordókban 
volt veder no. 119, százhetvenegy forint és harminczhat 
pénzt, melyrűl quietáljuk, co fl. 171*36.

Anno 1675. 13. Octobris. Bogáti Márton radnóti szám- 
tartónk administrált, a die 9 praesentis usque ad diem 
12 praesentis rév korcsomán erogálódott, maga keze alatt 
levő, balásfjalvi] majorság bor árát; melyekben mérés szerint 
volt szín bor, ur. 80, ejtelét adván pro ölen. 18, <x> fl. 115‘20. 
Quietáltuk.

1675. 14. Octobris. Bogáti Márton radnóti számtartónk, 
balásfalvalviborok korcsoma árát (így!) administrálta, fl. 46'44, 
[Apafiné kezétől:] melyet elindúlásunkkor adott be.2

Anno 1676. 1. Julii érkezvén radnóti kastélyunkban, 
attól fogva usque ad diem 5. ejusdem Julii, Zöldi Márton 
radnóti számtartó radnóti korcsomán kiárúit korcsoma 
pénzt administrált, hat hordó bor árát, fl. 174‘K). Qu.

1676. 14. Julii radnóti korcsomán kikorcsomárlott öt 
hordó borok árát administrált radnóti számtartó Zöld (így!) 
Márton, fl. 244'56.

1676. 27. Julii radnóti korcsomán kiárúit s elébb 
administrált pénzhez való restantia pénz, fl. 7'36. Item 
egy méretlen hordónak az árában, fl. 34. Summa fl. 41‘36.

1 Ezt a szót szatr.-nak a rövidítéséből olvasom így. A rövidí
tésnek ez a formája szokatlan, de más értelmezés nem adható.

s Ez az elindulás Radnótról, I. Apafi M. Naplója szerint, okt. 
15-én volt. Az elindulásunkkor tehát úgy értelmezhető, hogy elindu
lásunk előtt.

13*
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1676. 28. Julii radnóti számtartónk administrált, rad- 
nóti korcsomákon kikölt1 borok árához való restantiát, 
fl. 11’8. (így!)

Ezen napon azelőtt kiadott quietantiákot összecom- 
putálván egy quietantiában Írattuk, úgy mint 14 hordó 
borokról, melynek az ára fl. 550*96; az ide feljebb írt 
administratio szerént.

Anno 1676 8. Augusti radnóti számtartó administrált 
két, havasalföldi bornak az árát, fl. 347. Még nincsen 
quietantia róla.

Anno 1676. 2. Septembris a die 28. Julii usque ad
2. Septembris elkölt borok áráról írott quietantiát adtuk ki, 
computálván az behozott pénzt, mely lett fl. 702'64. Admi
nistrált most tárházunkban az radnóti számtartó, Zöldi 
Márton fl. 278‘65; ide való az feljebb írt fl. 347, ezen kívül 
Dési Jánosnak adtak volt fl. 78.

1677. 22. Januarii nemzetes Udvarhelyi István, radnóti 
udvarbíránk administrált búza árát kétszáz forintot, <*> fl. 200. 
Őszi tömlőt egyet, nro. 1, melyben volt fontszám száztíz 
font, libr. 110. Őszi sajtot ötöt, nro. 5, melyben is volt 
fontszám harminczhét, libr. 37. Qu.

Anno 1677. 15. Maii radnóti udvarbíró István deák 
administrált búza árát, fl. 897*65.

Anno 1677. 5. Julii. Felsővisti, radnóti számtartónk, 
István deák administrált tárházunkban radnóti rév-kor- 
csoma árát, elkölt havasalföldi bor árát, fl. 124*20, száz- 
huszonnégy forintot és húsz pénzt. Qu.

Anno 1677. 6. Julii az radnóti rév-korcsomán elkölt, 
balásfalvi bor árát hozták bé, melyben bor volt ur. 34*5, 
<*> fl. 58*17.

Anno 1677. 8. Julii az radnóti rév-korcsomán elkölt, 
balásfalvi harmadik hordó bornak az árát, pro fl. 53*34.

Anno 1677. 14. Julii radnóti számtartó, Felsővisti 
István falusi korcsomán elkölt bor árát, fl. 53*63 és ugyan 
radnóti rév-korcsomán elkölt havasalföldi bor árát, száz
hatvan forintot hetvenkét pénzt, fl. 162*72. In summa 
administrált fl. 214*35. Qu.

Anno 1677. die 18. Julii radnóti számtartó, Felsővisti 
István administrált egy hordó bor árát, melyet az rév- 
korcsomán adott ki, fl. 128*88. Qu.

Anno 1677. 20. Julii vitézlő Felsővisti István radnóti 
számtartónk administrált radnóti rév-korcsomán elkölt, 
balásfalvi bor árát ötvenegy forintot nyolczvanhét pénzt, 
co fl. 51*87. Qu.

1 T. i. elkölt.
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Anno 1677. 26. Julii radnóti számtartó administrált 
egy hordó bor árát, fi. 52'8. Qu.

Anno 1677. 28. Julii radnóti számtartónk, Felsővisti 
István administrált radnóti korcsomán kiárúit, két hordó 
boroknak az árát százhuszonegy forintot nyolczvan pénzt, 
<*, fl. 12F80. Qu.

Anno 1677. 29. Julii. Felsővisti István radnóti szám
tartónk administrált, megírt radnóthi rév-korcsomán elkölt, 
kútfalvi bor árát ötvennégy forintot tizennyolcz pénzt, 
fl. 54-18. Qu.

1677. prima Augusti vitézlő Felsővisti István radnóti 
számtartónk administrált radnóti korcsomákon kiárúit bornak 
az árát harmincznégy forintot hatvanöt pénzt, oo fl. 34"65. Qu.

1677. 6. Augusti vitézlő Felsővisti István radnóti 
számtartónk administrált tárházunkban radnóti rév-kor
csomán elkölt egy ebesfalvi majorság hordó bor árát, 
melyben volt színbor 33"6. Az más hordó bornak is az árát, 
medgyesinek, mely volt 38"3. Mely teszen öszvességgel 
százhuszonegy forint tizenhét pénzt, fl. 121"17. Qu.

Anno 1677. 9. Augusti vitézlő Felsővisti István rad
nóti számtartónk administrált tárházunkban radnóti rév- 
korcsomán elkölt, egy hordó tűri bor árát, ötvenkilencz 
forintot és négy pénzt, fl. 59*4. Qu.

Anno 1677. 16. Augusti. Felsővisti István radnóti 
számtartónk administrált radnóti korcsomán elkölt egy 
medgyesi hordó bornak az árát, ötvenhét forintot tizenöt 
pénzt. Item más, kelneki hordó bornak az árát, ötvenkét 
forintot huszonkilencz pénzt; mely in summa teszen száztíz 
forintot négy pénzt, 110 04. Qu.

Anno 1677. a die 29. Junii usque ad diem 2. Sep- 
tembris Felsővisti István radnóti számtartónk adott fel itt 
létünkben 1 nyári örög sajtokot, negyvennyolczat, <x> 48 ; con- 
tinet libr. 637í/í . Item írós vajat, libr. 161; megolvasztván 
lett oct. 27. Melyről quietáljuk. Qu.

Anno 1677. 17. Septembris. Felsővisti István rad
nóti számtartónk adott fel tárházunkban, 17. Augusti mért 
egy hordó bornak az árát, fl. 57'75, ötvenhét forint hetvenöt 
pénzt; die 11. Septembris mért, még egy hordó bornak, 
fl. 44" 10, negyvennégy forint tíz pénzt; die 17. Septembris 
mért, ugyan más hordó bornak az árát, 37*95, harminczhét 
forintot kilenczvenöt pénzt. In summa fl. 139"80. Qu.

1 Az udvarnak ezen radnóti tartózkodása, I. Apafi M. .Naplója 
szerint, jún. 29-töl okt. 15-éig tartott, mely időközben a fejedelem 
innen Görgénybe is elrándúlt. A magyarországiak dolgában tartott 
három tanácskozás és a fejedelem leánykájának, Apafi Zsuzsánnának, 
halála teszi még e radnóti tartózkodást nevezetessé.
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1677. 18. Septembris radnóti számtartónk, Felsővisti 
István adininistrált egy havaselföldi árát, melyben volt szín
bor százhárom veder és két kupa; sepreje ur. 6, kupa is 
hat. Ebből három veder és négy kupa héját intéztetvén, 
mikor az korcsomára kivetettük; elsőbjen] parancsolatunkból 
praebendára és commissiók szerént erogálódott, ur. 80‘2. 
Ezenkívül az korcsomára, cum den. 21 pénzével számlálván, 
költ el tizenkilencz veder, melynek ára teszen harminczegy 
forintot kilenczvenkét pénzt, 3192. Qu.

Anno 1677. die 20. Septembris radnóti számtartó 
Felsővisti István adininistrált bor árát, fl. 55'40. Qu.

Anno 1677. 27. Septembris radnóti számtartó Felső
visti István administrált egy tűri elkölt bornak az árát, 
fl. 68‘16. Qu.

1678. 28. Februári! radnóti számtartónk administrált 
tárházunkban bor árát negyvennégy forintokat, fl. 44'20. Qu.

1678. 9. Junii radnóti udvarbíránk, István deák admi
nistrált, vagy küldött ticzennyolcz őszi sajtot, nr. 18. Len
magot két köblöt, cub. sax. 2. Qu.

1678. 11. Augusti radnóthi udvarbíró, István deák 
administrált tárházunkban ottvaló korcsoma pénzt négy- 
százharminczegy forintot, fl. 431. Qu.

Item aznap lenmagot hat vékát, m. 6. Húsz nyári 
sajtot, nr. 20. Qu.

1678. die 12. Octobris István deák radnóti udvar
bíránk küldött tíz őszi sajtot; nyári sajtot, 8. Qu.

1678. 9. Novembris István deák küldött két köböl 
lenmagot, cub. s. 2. Qu.

1678. 1. Decembris. István deák küldött írós vajat öt 
edényben:

1. edényben lib. 67. 2. edényben lib. ,64. 8. edényben lib. 73. 
4. edényben lib. 67. 5. edényben lib. 50. Őszi tömlőt egyet, lib. 85.

Disznó aprólékot ez szerént:
Oldalpecsenyét, 10. Keresztcsontot, 10. Hosszú pecsenyét, 9. 

Nyúllyát, 5. Tarpecsenyét, 6. Kolbászt, 82. Májost, 44. Gombóczot, 5. 
Vérest, 9. Gyomrát, 5. Fodor hájot, 2. Qu.

1678. 8. Decembris. István deák küldött:
Nyolcz oldalpecsenyét 8. Nyolcz keresztcsontot, 8. Négy nyúllyát, 

4. Nyolcz hosszú pecsenyét, 8. Tarpecsenyét, 8. Gyomrát négyet, 
4. Egy fodor hájat, 1. Gyöngyös hurkát, 4. Gombóczot, 4. Vérest, 10. 
Kolbászt, 68. Májost, 32. Qu.

1678. 22. Decembris radnóti udvarbíránk, István deák 
küldött nyolcz köböl fejér lisztet, c. s. 8. Qu.

1679. die 14. Januarii radnóti udvarbíránk, István 
deák hozott ebesfalvi szükségre két köböl lencsét, cub. 
sax. 2. Őszi sajtot 14, tizennégyet; continet lib. 138. Őszi 
tömlőt egyet; continet lib. 113. Qu.
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1679. 19. Augusti radnóti számtartónk Murza Bálint 
administrált odavaló proventus pénzt, imperiális tallérokat 
százkilenczvenhetet, nr. 197. Oroszlányos tallérekat tizet, 
nr. 10. Folyó pénzt fi. 48'36. In summa adott fel, fi. 
460'36. Qu.

Anno 1670. die 31. Augusti radnóti számtartó, Murza 
Bálint a die 14. Julii Radnóton elkölt korcsoma borok árát 
administrálta, úgy mint 18 hordó borok árát, arról adott 
quietantiánk szerént, fl. 355'81. Item, ugyanezenféle pénzt 
adott praefectusunk által, az hadak fizetésére, Inczédi Pálnak 
fl. 141. Teszen azért in summa, a die 14. Julii r. (= radnóti) 
korcsomáról administrált pénz, fl. 496'81.

Anno 1679. 13. Septembris radnóti számtartónk,
Murza Bálint administrált hat hordó borok árát, kétszáz
tizenegy forintot harminczkét pénzt, fl. 211'32. 1. Ebes
falvi majorság, 35. 2-ik segesvári.1 Qu.

Anno 1679. 18. Septembris. Muza (így!) Bálint admini
strált százhetvenegy forintot tizenhárom forintot,1 2 fl. 17113.

1. vas radnóti ur. 31‘2, cum den. 15, fl. 37 50. 2-dik v. radnóti 
m[ajorság] ur. 26‘3, cum den. 18, fl. 37’98. 3. vas radnóti m[ajorság] 
ur. 38’7, cum den. 18, fl. 55-98. 4-dik v. segesvári pé[nzen vett]3 ur 
33V2, cum den. 15, fl. 39 67. Qu.

Anno 1679. 30. Septembris radnóti számtartó, Murza 
Bálint administrált radnóti korcsoma bor árát, fl. 175'72.

Anno 1679. 6 Octobris radnóti számtartó, Murza 
Bálint administrált öt hordó boruk árát, kétszáztizennyolcz 
forintot ötvenkét pénzt, fl. 218'52 Qu.

Anno 1679. 11. Octobris radnóti számtartó, Murza 
Bálint administrált korcsoma pénzt, fl. 100'80. Gyapjú 
ára, fl. 50.

Anno 1679. 12. Octobris radnóti számtartó administrált 
korcsoma bor árát administrált {így !):

1. hordó radnóti m[ajorság] juxta sch. [ — schedam] ur. 40, 
juxta mens [=  mensuram]4 ur. 36 3 cum den. 18, fl. 52’38. Item 2. 
hordó ríadnótil mfaiorságl. ebben maradt egy araszi, iuxta sch. 
ur. 39, cum. den. 18, fl 3442.

In summa fl. 86'80.
1679. 1. Novembris az verestornyi harminczadrúl pro 

anno 1679. a die 1. Novembris 1678. kezdődvén, egészben 
az négyezer forint summát administrálván vásárlásokkal 
együtt, generális quietantia adatott Vinczre.

1 A többinek közelebbi megnevezése elmaradt.
2 így tévesen; pénz helyett.
3 A zárójelekbe írt szórészek az eredetiben lévő rövidítések 

pótlásai. Megjegyzendő, hogy e bejegyzésben a helynevek is rövi
dítéssel (rád. seges.) vannak írva.

4 T. i. czédula szerint és mérés szerint számítva.
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1679. 1. Novembris. Alvinczen administrált az követ
kező 1680. esztendőre tartozó fűszerszám árában fi. 500, 
melyet az új könyvben be kell írni.1

1679. 16. Novembris. István deák küldött őszi sajtot 
12, tizenkettőt. Qu.

1679. 7. Decembris. István deák küldött egy tömlő 
túrót, négy őszi sajtot, 4. Gyékényeket 14, pro fi. 5'40. Qu.

B a l á s f a l v i  p r o v e n t u s .

1673. 5. Januarii az balálásfalvi udvarbíró, Fábián 
János administrált az elmúlt karácson napjára tartozandó 
kétszáz forint vistiek adajában százhetven forintot, co fi. 
170. Restál 30 forint.

11. Februarii az restantia 30 forintot is meghozták. 
Item róka búr árat ugyanekkor, fi. 4.

1673. 19. Mártii administrált az balásfalvi udvarbíró 
vistiek karácsonra tartozandó száraz korcsoma bor árát 
huszonnégy forintot, co fi. 24. Magunk quietáltuk Fogarasban.

1673. 24. Maii húsvéti és pünkösdi száraz bor árát 
Vistrűl administrált az balásfalvi udvarbíró Fábián János, fi. 48.

1673. 9. Junii balásfalvi udvarbíró, Fábián János az 
visti, pünkösdre administrálni szokott summa kétszáz forintot 
tárházunkban, az arról adott quietant a szerént fi. 200, 
(t. i. beküldötte).

1673. 9. Novembris administrált az balásfalvi udvar
bíró rézmíves czigányok adaját, fi. 30. (Quietáltuk.)

1674. 3. Januarii administrált Fábián János visti pro
ventus pénzt, fi. 200.

1674. 31. Januarii balásfalvi udvarbíró, Fábián János 
administrált, arról adott quietantia szerént, f.-visti gostina 
pénzt százkilencz forintot és hatvanöt pénzt, fi. 109‘65. 
Item karácsoni száraz-korcsoma pénzt huszonnégy forintot, 
co fi. 24. Item róka pénzt,2 is négy forintot, oo fi. 4.

1674. die 8. Maii. Fábián János balásfalvi udvarbíró 
administrált, kútfalvi oláh papok contributiójok szerént, tíz 
forintokat, co fi. 10. Két pokróczot, 2 tarisznyát, 2 pokrócz 
hevedert.

1 Az 1680. évtől kezdve t. i. már új könyvbe jegyzik a gazda
ságok jövedelmét. Lásd e gyűjtemény III. könyvét. E két utóbbi 
bejegyzés különben tartalmilag sem ide, hanem a H a r m in c z a d o k  ez. 
fejezethez tartozik.

8 T. i. ró k a b ő r  á r á b a n  tartozó pénzt.
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1674. 10. Maii item kútfalvi jobbágyokból álló springi1 
oláh pap contributióját: Egy pokróczot, co 1. Egy tarisz
nyát, 1. Egy pokrócz hevedert, <x> 1. Öt forintot, co fl. 5.

Anno 1674. 12. Maii. balásfalvi udvarbíránk, Fábián 
János administrált odavaló proventust tárházunkban két- 
százkilenczvennyolcz forintot és nvolczvankét pénzt, co fl. 
298-82.

Anno 1674. die 30. Maii balásfalvi udvarbíránk, Fábián 
János administrált, pro anno praesenti tárházunkban felső- 
visti húsvéti és pünkösdi száraz korcsoma bor árát, negyven- 
nyolcz forintokat, co fl. 48.

1674. 5. Julii. Fábián János balásfalvi udvarbíránk 
administrált felsővisti pünkösdi adót, fl. 200. Quietáltuk.

1675 die 4. Februarii balásfalvi udvarbíró, Fábián 
János administrált: Felsővisti karácson adaja proventust, 
fl. 200. Felsővisti száraz bor árát, fl. 24. Kútfalvi papok 
honoráriumát, fl. 15.

1675. die 30. Junii. Fábián János balásfalvi udvar
bíró administrált felsővisti, pünkösdre és húsvétra tartozó 
száraz bor árát, kétszáznegyvennyolcz forintokat, melyekrűl 
is quietálta praefectus uram, fl. 248.1 2

Anno 1676. 6. Januarii balásfalvi udvarbíránk admi
nistrált az mártontelki restantia bor árában kétszáz forin
tot, co fl. 200.

íiem kútfalvi három oláh papok honoráriumát, kiilön- 
külön öt-öt forintot, fl. 15. Három pokróczot, co 3. Három 
tarisznyát, <x> 3. Három hevedert, co 3.

Tavalyira is administrált, az pénzen kűl (= kívül) 3 
tarisznyát, 3 pokróczot, három hevedert. Qu.

Anno 1676. die 26. Junii balásfalvi udvarbíránk admi
nistrált, Fábián János: Yisti summa pénzt, fl. 197’75. Visti 
száraz bor árát, húsvétit és pünkösdit, fl. 48. Balásfalvi 
proventus pénzt, fl. 400. [Summa]3 fl. 645'75. Qu.

Anno 1676. 25. Septembris balásfalvi udvarbíránk 
administrált odavaló proventus pénzt, fl. 189’51. Qu.

Anno 1677. die 15. Januarii balásfalvi udvarbiró, 
Fábián János administrált felsővistiek adaját, fl. 197. 
Karácsoni száraz bor árát, fl. 24. Kútfalvi oláh papok 
honoráriumát, fl. 15. Két rókabőrt, 2. Qu.

Anno 1677. 24. Április nemes, vitézlő Fábián János 
balásfalvi udvarbíránk administrált tárházunkban szegények

1 Ma is meglévő falu Alsó-Fehér vármegyében.
2 A felsővistiek húsvéti és pünkösdi s z á r a z  bor á r a  48 frt. 

szokott lennii Ez összegben tehát benne kell lenni a p ü n k ö s t i  ad ó  
czímén adni szokott 200 frt-nak is.

3 Ez a szó az eredeti szövegben elmaradt.
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számára conferált búzának az árát százhetvenöt forintot, 
fl. 175 és nyolczvan pénzt, 80. Qu.

1677. 6. Maii. Fábián János balásfalvi udvarbíró
administrált búza árát Porumbákra1 kilenczszázkilenczven- 
négy forintot, <*> fl. 994.

1677. 13. Maii. Fábián János balásfalvi udvarbíró
administrált búza árát ezer forintot, <x> fl. 1000.

1677. 18. Maii nemzetes borbereki Fábián János balás- 
falvi udvarbíránk megírt jószágunkbeli búza proventust 
administrált tárházunkban százkilenczvennyolcz forintot 
huszonhat pénzt, fl. 198‘26. Qu.

Anno 1677. 24. Maii balásfalvi udvarbíránk Fábián 
János administrált proventust négyszázhat, fl. 406'80. Qu.

1677. 5. Junii. Balásfalváról pulykát 5, tyúkot 6, libát 
6, tyúkfiat 6. Qu.

1677. 20. Junii vitézlő Fábián János balásfalvi udvar
bíránk küldött fejérvári szükségre egy ejtelt írós vajat, 
oct. 1. Qu.

Anno 1677. 22. Junii balásfalvi udvarbíránk admi
nistrált búza ára proventúst, fl. 595 2.

Anno 1677. 6. Julii balásfalvi udvarbíró administrált 
búza árát, fl. 400; f.-visti bor lucrumát fl. 243.

1677. 14. Julii vitézlő Fábián János balásfalvi udvar
bíránk küldött Radnótra írós vajat, hat ejtelt. Qu.

1677. 18. Septembris Balásfalváról írós vajat, ur. 3’4. Qu.
1677. 25. Septembris. Balásfalváról hoztak egy átalag 

alma eczetet. Két köböl veres hagymát. Egy véka fog
hagymát. Qu.

1677. 29. Septembris. Fábián János balásfalvi udvar
bíránk küldött radnóti szükségre1 2 kilencz hordó borokat :

1. hordó balásfalvi majorság, continet ur. 39. Másik balásfalvi, 
continet ur. 38. 3-dik hordóban tűri majorság, continet ur. 32. 4-dik 
hordó holdvilági majorság, continet ur. 37. 5-dik hordó mártontelki 
bor, continet ur. 42. 6-dik hordó mártontelki bor, continet ur. 37. 
7-dik hordó rüszi pénzen vött, continet ur 40. 8-dik hordó rüszi 
pénzen vött, continet ur. 40. 9-dik hordó rüszi pénzen vött, con
tinet ur. 32.

Melyeknek continentiája teszen ur. 337.
Item alma eczetet tíz vedret, ur. 10- Rósa eczetet egy 

ejtelt, oct. 1. Bőrös pecsenyének valót, kettőt. Disznó liájat 
5, continet lib. 46. írós vajat, két vedret három ejtelt, ur. 
2 3. Qu.

1 A fejedelem ápr. 28-ikán u. i. Porumbákra ment, a hol máj. 
6-ikáig időzött. V. ö. I. Apafi M. Naplója megfelelő napló-bejegy- 
zéséyel.

2 Az udvar szept. 3-ától okt. 15-éig tartózkodott Radnóton, I. 
Apafi M. Naplója szerint.
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Anno 1677. die 29. Octobris hoztanak Balásfalváról 
második czipónak való lisztet, cub. sax 8. Qu.

Anno 1677. 8. Novembris hoztanak Balásfalváról fejér 
czipónak való lisztet, tíz köblöt, cub sax. 10. Item öt veder 
ez idei írós vajat, ur. 5. Qu.

1677. 17. Novembris Fábián János balásfalvi udvar- 
bíránk küldött Szamosújvárra1 fejérnek való lisztet, sub. 
sax. 30. Qu.

1678. 3. Februarii. Fábián János küldött Fagarasban1 2 
asztali czipónak való lisztet, cub. sax. 80. Qu

1678. 14. Februarii. Fábián János balásfalvai udvar- 
bíránk administrált tárházunkban odavaló külömb-külömbféle 
proventus pénzt ötszázötvenhárom forintokat, fi. 553. Item 
nyolczvanöt pénzt, den. 85 és két róka bőröket, CND 2. Qu.

1678- 19. Április vitézlő Fábián János balásfalvi udvar- 
biránk küldött irós vajat tíz vedret, ur. 10- Qu.

1678. 25. Maii. Fábián János administrált bor eczetet 
hét vedret, ur. 7. Kövér pulykát, 4- Lúdfiakat, 10. Tyúk- 
fiakat tizenötöt, 15. Két sák veres hagymát. Qu.

1678. 27. Maii. Fábián János administrált balásfalvi 
proventus pénzt, fi. 646. Qu.

1678. 4. Junii. Fábián János administrált tárházunkban 
hétszáz forintokat, fi. 700. Qu.

1678. 23. Junii balásfalvi udvasbíránk, Fábián János 
küldött írós vajat, tavalyit, hét vedret három ejtelt, ur. 73. 
Négy kappant, nr. 4. Pu ykát, 4. Tyúkot, nr. 4. Qu.

1678. 28. Junii. Fábián János küldött pulykát, kövért 
2. Ludat, nr. 2. Kappant is kettőt. Négy kövér tyúkot, 
nr. 4. Qu.

Anno dni. 1678. die 20. Julii. Fábián János küldött 
fejér czipónak való lisztet, tíz köblöt. Item ennek előtte is 
küldött tíz köblöt, melyről mostan quietáltunk egy quien- 
tantiában. Qu.

1678. 22. Julii. Fábián János küldött pünkösdi summa
pénzt, százkilenczvenöt forintot és bor árát huszonhárom 
forintot ötven pénzt. In summa administrált fi. 218'50. Qu.

1678. 25. Julii küldött balásfalvi udvarbíró, Fábián 
János hat ó hájat és nyolcz- új hájat, nr. 8. Qu.

1678. 14. Augusti. Fábián János küldött tizenkét köböl 
második czipónak való búzát, cub. s. 12. Qu.

1 A fejedelem u. i. okt. 20-ikától nov. 30-ikáig Szamosújváron 
tartózkodott, honnan Katonán, Radnóton, Gálfalván keresztül decz. 
6-ikán Ebesfalváraérkezett. V. ö.I. ApafiM. Naplója megfelelő helyeivel.

2 A fejedelem Ebesfalváról jan 10-ikón Fogarasba indúlt; hova. 
Almakereken töltve a közbeeső éjszakát, 11-ikén késő este érkezett meg, 
I. Apafi M. naplóbejegyzései szerint.

L
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1678. die 16. Augusti. Fábián János balásfalvi udvar- 
bíránk küldött ötvenhét köböl árpát és három vékát, 
metr. 3, cub. sax. 57. Qu.

1678. die 17. Augusti. Fábián János balásfalvi udvar- 
biránk küldött irós vajat egy vedret és két kupát, ur. 1'2. Qu.

1678. die 29. Augusti. Fábián János küldött tiz köböl 
második asztali czipónak való lisztet. Egy veder hat ejtel 
irós vajat; sótalan írós vajat egy ejtelt, 1. Qu.

1678. die 17. Septembris. Fábián János küldött árpát 
ötvennyolcz köblöt, egy vékát, cub. s. 58‘1. Qu.

1678. 4. Octobris. Fábián János küldött fejér lisztet, 
második czipónak valót, cub. s. 12. Irós vajat egy vedret 
négy ejtelt, ur. 1*4. Sótalan írós vajat két ejtelt, oct. 2. 
Uj sós káposztát egy tonnával. Veres hagymát két köblöt,
2. Foghagymát két koszorúval. Más úttal is két sák veres 
hagymát. Irós vajat öt ejtelt, 5. Qu.

1678. die 19. Octobris. Fábián János küldött kövér 
pulykát 4. Kövér ludat 2. Kövér tyúkot, nr. 2. Kövér kap- 
pant nyolczat; négyet Kutfalváról hoztak. Vágó marhát 
tizenkettőt. Qu.

1678. die 22. Octobris. Fábián János küldött két 
edényben írós vajat, az nagyubbikban van ur. 4'4, az 
másikban ur. 1'6, egy veder hat ejtel. Qu.

1678. diebus diversis adtanak itt létükben Balásfalván1 
az tisztek három tömlő túrót, libr. 309. Ó sajtot, nyolczat, 
lib. 62. Irós vajat, három edénynyel, nyolcz veder egy kupát, 
ur. 8'1. Viaszát, libr 47. Qu.

1678. 1. Decembris. Fábián#János küldött négy köböl 
fejérnek való lisztet. Qu.

1678. 8. Decembris balásfalvi udvarbíránk, Fábián 
János küldött második lisztet, cub. s. 5‘2. Négy tyúkfiat. Qu.

1678. 9. Decembris. Fábián János küldött 2 fejérnek 
való lisztet, nyolcz köblöt két vedret, cub. s. 8‘2. Qu.

1678. 10. Decembris balásfalvi udvarbíró Fábián János 
küldött 3 kövér pujkát; 3 kövér kappant, 3. Qu.

1678. 19. Decembris balásfalvi [udvarbíránk] 1 2 Fábián 
János küldött 10 tyúkfiakat és egy csupor sótalan írósvajat. Qu.

1679- die 25. Januarii. Fábián János balásfalvi udvar
bíró administrált tárházunkban fogarasföldi felsővisti falvak 
summájában százkilenczvenöt forintot, fi. 195. Ugyanoda 
való száraz bor árát, fi. 23'56. Qu.

Két rókabőrt is küldött.

1 Ez a balázsfalvi tartózkodás nov. 8—24-ig tartott. V. ö. I. és 
II. Apafi Mihály erdélyi fejedelmek naplója. Tóth Ernő kiadása. 30. 1.

2 Ez a szó az eredeti szövegből kimaradt.
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1679. 13. Maii. Fábián János küldött húsz köböl 
árpát. Hat veder eczetet, ur. 6. Két ejtel sótalan írósvajat. 
Két deberke tavalyit. Irós vajat öt vedret. Item tíz tyúk
fiat. Négy pipét, 4. Qu.

1679. 29. Maii. Fábián János küldött négy ludat; négy 
kappant, 4. Qu.

1679. 30. Maii küldött négy kappant; egy ejtel irós- 
vajat; négy ludat, Fábián. Qu.

1679, 13. Junii balásfalvi udvarbiró, Fábián János 
küldött öt ejtel tejfelt. Egy üveg rósa eczetet. Három mala- 
czot, 3. Négy hizlalt pulykát, 4. Három kappant, 3. Három 
pár galambfiat. Irós vajat két ejtelt; ezelőtt három ejtelt. Qu.

1679. die 19. Junii balásfalvi udvarbíránk Fábián János 
küldött tavalyi, ezidei irós vajat, négy vedret hét ej telt, 
ur. 4‘7. Qu.

1679. 23. Junii. Fábián János küldött szemenszedett 
búzát, tíz köblöt. Második czipónak való lisztet, tíz köblöt. Qu.

1679. die 19. Julii. Fábián János balásfalvi udvar
bíránk administrált hétszázegy forintot hetvenhárom pénzt, 
fi. 70F73. Qu.

1679. 17. Julii. Fábián János küldött tíz őszi sajtot, 
nr. 10. Egy őszi tárót; egy nyári túrót; hat tyúkfiat; új 
szalonát, 4. Qu.

1679. 29. Novembris. Fábián János administrált oda
való proventust, fi. 150. Qu.

1679. die verő 20- Decembris. Fábián János küldött 
tíz köböl lisztet, cubs.1 10. Qu.

1679. 29. Decembris. Fábián János küldött nyolcz 
köböl lisztet, cubs. 8. Qu.

K a to n a i p r o v e n tu s .

1673. 6. Julii. Administrált az katonai udvarbíró oda
való proventus pénzt száz forintot, co fi. 100. Item borgai 
nesteket negyvenkilenczet, co 49. Két, szőr általvetőt, 2. 
Magunk quietáltuk.

1674. 25. Maii. András deák administrált, András 
deák (így!) katonai proventus pénzt negyedfélszáz forintot, co 
fi. 350 50. Item nesteket ötvenegy, co nro. 51.

1674. 8- Octobris. Katonai udvarbíránk András deák 
administrált odavaló proventus pénzt, fi. 200. Két áltál- 
vetőt, co 2. Két csomó viasz gyertyát, co 2.

1 A cub. Sax. t. i. száz köböl, rövidített és összevont írása.
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1674.6. Decembris katonai számtartónk, Váralyai András 
administrált tárházunkban odavaló proventust kétszáz forintot,
<x> f l. 2 0 0 .

1675. 10. Junii. Székely András administrált proventus 
pénzt kétszázhatvan forintot, <x> fl. 260. Quietáltuk.

1675. 18. Augusti. Székely András, katonai udvar- 
bíránk administrált odavaló proventus pénzt, fl. 100. Item 
nyolc sajtot, ez ideit, co nr. 8. Quietáltuk.

1675. 10. Septembris katonai számtartónk, András deák 
administrált odavaló proventust, fl. 30.

1676. 26. Januarii. Váralyai András katonai szám
tartónk küldött Ebesfalvára1 odavaló proventus pénzt három
száz forintokat, <x> fl. 300- Viaszai, libr. 108. Három őszi 
sajtot. Qu.

1676- 6 Julii. Székely András katonai udvarbíránk 
administrált odavaló proventus pénzt, fl. 200. Borgai nestet, 
nr. 50. Qu.

1676. 17. Augusti katonai udvarbíró, Székely András 
administrált búza ára és egyébféle proventus pénzt, fl. 200- Qu.

1676. 19. Novembris katonai udvarbíránk, Székely 
András administrált proventus pénzt ötszáz forintot, oo 
fl. 500.

1677. Die 28 Maii. Katonából ho/tanak tavalyi és 
harmadidei írós vajat tíz vedret s három ejtelt, <x> 
ur. 10'3. Qu.

1677. 3. Julii katonai udvarbíránk, Székely András 
administrált tárházunkban odavaló proventus pénzt ötszáz 
forintokat, <*> fl. 500. Item ötven nest bőröket, 50. Tíz 
öreg sajtokat, nro. 10 és az urbárium szerént tartozó olá 
papok honoráriumát: Két átalvetőt és viaszgyertyát. Qu.

1677. Die 2. Novembris. Katonából hoztak nyári 
sajtot, 16. Qu.

1678. 24. Junii. Katonából hoztak új sajtot tizet, 10, 
lib. 160. Két köböl lenmagot, cub. s. 2. Qu.

1678. 16. Julii katonai udvarbíró, Székely András 
küldött színmézet negyvenhat vedret, ur. 46; méz lét 
edényben. Szent-Gjörgy, pünkösd között egy edényben és 
azután gyűjtött írós vajat nyolcz vedret ötödfél kupát, ur. 
8'42, másféle, lét edényben.1 2

1678. 16. Julii küldött nyárai sajtot, húszat, Székely 
András.

1 Apafi M. Naplója szerint az udvar ez alkalommal 1676 jan. 
11-töl febr. 3-áig időzött Ebesfalván.

2 A dűlt betűkkel szedett megjegyzések Apafiné kezétől való 
lapszélközbeszúrások.
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1678. 29. Augusti. Katonából hoztak mézet huszon- 
nyolcz vederrel, ur. 28. Qu.

1679. 23. Augusti. Székely András katonai udvarbíránk 
administrált odavaló proventus pénzt hatszázötven forintot, 
fl. 650. Borgai nestet ötvenet, nro. 50. Két általvetőt. 
Huszonnégy viaszgyertyát, nr. 24. Qu.

E b e s fa lv i  p r o v e n tu s .

Anno 1673. die 14. mensis Januarii administrált Szőcs 
Bartos almakereki gondviselőnk holmi dögbőrök árát har- 
minczöt forintot, oo fl. 35. Item czigányok adaját negyven 
dutkát, '>o nr. 40. Quietáltuk.

Anno 1673. 9. mensis. Maii. Száva Péter eladván a 
szegények számára való búzát, úgymint harminczkét köb
löt, mely az elmúlt esztendőről való volt, az árát admi- 
nistrálta, úgymint ötven forintot két pénzt, fl. 50*2. Magunk 
quietáltuk.

1674. 13. Januarii. Száva Péter ebesfalvi számtartónk 
administrált proventust fl. 231*50, melyet is mindjárt az 
tiszteknek ugyan kifizettünk.

1674. 22. Januarii ebesfalvi számtartónk, vitézlő Száva 
Péter korcsoma pénzt administrált százöt forintot, <*> fl. 105.

1674. 20. Julii. Réti János administrált hídvám pénzt, fl. 22.
1674. 4. mensis Septembris administrált az ebesfalvi 

számtartó bor árát, fl. 200. (Quietáltuk).
1674. 14. Octobris administrált az gálfalvi bíró pro

ventus pénzt, fl. 4.
1675. 9. Jsnuarii. Réti János gálfalvi bíránk admi

nistrált 1674. esztendőre Sz. Márton adaját nyolcz forintot, 
fl. 8; ugyanez elmúlt esztendőben gyűlt restantia vámpénzt, 
fl. 6. Qu.

Item Száva Péter ebesfalvi számtartónk administrált 
tavalyi, korcsomán költ bor árát, harmincznyolcz forint 
huszonhárom pénzt, fl. 38*23.

1675. 6. Julii. Menyhárt uram administrált gyapjú, 
kendermag és bor árát, fl. 300. Qu.

1675. 12. Novembris. Ebesfalváról hoztanak égett 
bort, két átalagban, ur. 6*4. Két kalamárist, <x> 2. Kötőféket 
16, melyre való pénzt, fl. 4*80, magunk adattunk. Toldott 
fl. 1. Summa fl. 5*80. Qu.

Die 18. Novembris Ebesfalváról: Lisztet cub. sax. 20. 
Birsalmát, cub. 1. Őszi sajtot, 10. Talpbőrt, 3. Béllésnek 
valót, 15. Qu.
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1676. 18. Április. Száva Péter ebesfalvi számtartó 
administrált szegények búzája ára pénzt, fi. 71'60. Qu.

1676. 28. Április. Ebesfalváról lisztet, cub. sax. 10; 
égett bort ur. 2. Qu.

Anno 1676. 11. Julii. Száva Péter ebesfalvi szám
tartónk küldött Radnótra gyapjú árát, fi. 22'52.

Anno 1676. die 18. Junii. Réti János gálfalvi bíránk 
administrált proventus hídvám pénzt, fi. 19. Qu.

Anno 1677. 13. Februarii. Ebesfalváról hoztanak fejér 
lisztet, cub. sax. 10. Qu.

Anno 1677. 19. Februarii. Ebesfalváról hoztanak fejér 
lisztet, cub. 10. Égetett bort egy átalaggal, ur. 3‘3. Szalon
nát hármat, continet libr. 260. Qu.

Anno 1677. 4. Mártii vitézlő Száva Péter ebesfalvi 
számtartónk küldött Fogarasban tizenöt köböl fejérnek 
valót, cub. sax. 15. Egy átalagban négy veder hat ejtel 
égett bort, ur. 4'6. Egy deberke sós tejfelt, nro, 1.

Anno 1677. 12. Mártii vitézlő Száva Péter ebesfalvi 
számtartónk küldött Fagarasban hét kis köböl fejérnek 
való lisztet, cub. sax. nr. 7. Qu.

Anno 1677. die 21. Mártii Fogarasban Ebesfalváról 
égett bort, ur. 4, másfél ejtel hozzá egy deberke tejfel 
sós tejet. Qu.

Anno 1677. 24. mensis Mártii ebesfalvi számtartónk, 
Száva Péter küldött Fogarasban tizenöt köböl fejérnek való 
lisztet, cub. sax. nro. 15. Qu.

Anno 1677. die 26. Mártii. Száva Péter ebesfalvi szám- 
tartónk administrált két esztendőbeli, eladott szegények 
búzáját,1 fi. 141 ‘60. Qu.

Anno 1677- 4. Április. Ebesfalváról hoztanak fejér 
lisztet, cub. sax. 15. Almakerekről sajtot, 15. Qu.

Anno 1677. 16. mensis Április vitézlő Száva Péter 
ebesfalvi számtartónk küldött idevaló szükségre tíz köböl 
fejérnek való lisztet, cub. sax. 10. Item hat veder szín 
eczetet, urn. nr. 6. Qu.

Anno 1677. 16. Április. Szőcs Bartos almakereki gond
viselőnk küldött Fogarasban hat veder szín eczetet, ur. 6. Qu.

Anno 1677. die 21. Április. Ebesfalváról hoztanak
égetett bort, ur. no. 4'1. Tizenöt czáp bőrt, 15. Qu.

Anno 1677. 17. Mártii. Almakerekrűl hoztanak őszi 
sajtot, 15. Qu. Őszi tömlőt, 1. Qu.

Anno 1677. die 30. Április. Ebesfalváról hoztanak
Porumbákra tíz kis köböl fejér lisztet, oo cub. 10. Őszi sajtot
26. Qu.

1 Helyes értelmezéssel: szegények búzája árát.
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Anno 1677. 20, Maii vitézlő Száva Péter ebesfalvi 
számtartónk küldött Fejérvárra két átalogban hat veder, 
két ejtel égett bort, ur. 6’2. Tizenöt tyúkfiat, co 15.

Item mikor Fejérvárra jöttünk, elsőbb alkalmatossággal1 
küldött tizenöt köböl fejér lisztet, cub. sax. nro. 15. Qu.

Die 23. Maii. Ebesfalváról lisztet, fejérnek valót, cub. 
sax. 17. Qu.

Die 2. Junii. Ebesfalváról hoztanak lisztet, cub. sax. 6. 
Almakerekről örög, nyári, új sajtot, nr. 6. Qu.

Die 3. Junii vitézlő Száva Péter ebesfalvi számtartónk 
küldött fejérvári szükségre tizenöt köböl szemenszedett, 
fejér búzalisztet, cub. sax. 15. Qu. Item hét veder eczetet, 
ur. 7.

Anno 1677. die 5. Junii. Almakerekről hoztanak szín 
eczetet, ur. 4‘4. Qu.

Anno 1677. die 6. Junii. Ebesfalváról két átalag mézet, 
cont. ur. 55. Qu.

1677. 18. Junii. Yitézlő Száva Péter ebesfalvi szám- 
tartónk küldött fejérvári szükségre hat köböl fejérnek való 
lisztet, sub. sax. nro. 6. Qu.

1677. 25. Junii. Yitézlő Száva Péter ebesfalvi szám
tartónk küldött nyári sajtot nyolczat. Qu.

Item eodem. Almakereki gondviselőnk Szőcs Bartos 
ezidei sajtot négyet, oo 4. Qu.

Anno 1677. 31. Junii. Száva Péter küldött Radnótra 
egyúttal lisztet, cub. 10. Qu.

Anno 1677. 6. Julii küldött Száva Péter fejérnek való 
lisztet tíz köblöt, cub. sax. 10. Két átalag égett bort, 
melyben három veder volt, ur. 3. Hat sajtot, 6. Qu.

1677. 8. Julii. Száva Péter küldött hat szalonnát, 
melyben volt háromszázkilenczvennyolcz font, ex> 398. Qu.

9. Februarii küldött Száva Péter hat veder eczetet, 
ur. 6. Qu.

12. Julii küldött Száva Péter tíz köböl fejérnek való 
lisztet, cub. sax. 10. Négy sajtot, 4. Qu.

19. Julii 1677. Ebesfalváról lisztet cub. sax. 10. Szín- 
eczetet, ur. 4'4. Talpbőrt, 5. Szösz- és kendervásznat, ul. 
200. Qu.

21. Julii. Száva Péter küldött Ebesfalváról egy veder 
négy ejtel égett bort, ur. 1‘4.

27. Julii. Ebesfalváról lisztet, cub. sax. 90. Q.

1 A fejedelem ugyanis ez év május hónapjában egyéb útja 
közben kétszer tért vissza Fejérvárra, hol előbb 13-ától 24-éig, 
másodszor máj. 30.—jún. 9-éig időzött. V. ö. idézett Naplója m eg
felelő naplóbejegyzéseivel.

S z á d e c z k y  B . : I .  A p a fi M . fe je d e le m  u d v a r t a r tá s a .  14
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1. Augusti. Ebesfalváról égetett bort egy átalaggal, 
ur. 1*4. Sodort, 16. Disznófőt, 15. Oldalpecsenyét, nr. 2. Qu.

1677. die 4. Augusti. Ebesfalváról hoztanak szín eczetet, 
ur. 9'1. Mázas fazakot födőstől, nr. 100. Sodart, 50. Lábat, 
30, Keresztcsontot, 10. Disznófejet, 20. Qu.

1677. 3. Augusti. Szőcs Bartus almakereki gond
viselőnk öt sajtot küldött. Qu.

1677. 6. Augusti. Száva Péter ebesfalvi számtartónk 
küldött fejérnek való lisztet tíz köblöt, 10. Qu.

1677. 24. Augusti. Száva Péter ebesfalvi számtartónk 
küldött fejér lisztet öt köblöt, cub. sax. 5. Item hat veder 
három ejtel eczetet, ur. 6‘3. Qu.

Item Szőcs Bartus azon nap küldött Görgényben 
szín eczetet hét vedret, ur. 7. Qu.

1677. 27. Augusti. Vitézlő Száva Péter ebesfalvi szám
tartónk küldött görgényi szükségre négy veder hat ejtel 
égett bort, ur. 4'6. Qu.

1677. 27. Augusti. Szőcs Bartus almakereki gond
viselőnk küldött Görgényben hét veder és egy ejtel eczetet, 
ur. 7’1. Qu.

Anno 1677. 4. mensis Septembris. Ebesfalváról lisztet, 
cub. 13‘2. Égett bort egy átalaggal, ur. Qu.

Anno 1677. die 18. Septembris. Ebesfalváról lisztet, 
cub. sax. tiz, co cub. 10.

1677. die 29. Septembris lisztet cub. sax. 12. Égetett 
bort két átalaggal, ur. 3'47‘2. Rósa eczetet egy üveggel. 
Sós ugorkát egy üveggel. Sós egerest egy átalaggal. Lúd 
tollat nyolcz sákkal. Qu.

Anno 1677. 1. Octobris. Ebesfalváról vásznat tizenkét 
darabban, ul. 40. Egy deberke sós tejet, co ur. 1. Qu.

1677. die 6. Octobris. Ebesfalváról hoztak lisztet, 
cub. 12. Szín eczetet, ur. 4'4. Fejér báránybőrt negyvenet, 
co 40; feketét, 15. Hasi báránybőrt, 10. Qu.

1677. 16. Novembris. Száva Péter küldött Szamos- 
ujvárra fejér lisztet tizenöt köblöt, cub. 15. Nyári sajtot 
húszat, 20. Őszi sajtot tizet, nr. 10, melynek öté alma
kereki. Eczetet Almakerekről öt vedret négy ejtelt, ur. 5‘4. 
Mázas fazakat födőstől ötvent, nr. 50. Qu.

1678. 1. Januarii ebesfalvi számtartó, Száva Péter 
administrált Ebesfalván kiárúit boroknak az árát százöt 
forintot, fl. 105. Qu.

1678. 13. Januarii. Száva Péter küldött fejér lisztet, 
cub. sax. 20. Item tizenkét szalonnát, ókot,1 cont. libr. 
1026. Qu.

1 T. i. ó (régi) szalonnát.
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1678. 22. Januarii. Száva Péter küldött fejér lisztet, 
cub. sax. 20. Mézet egy átalaggal, ur. 8‘6. Egy deberke 
tejfel sós tejet. Méhsert, ur. 6‘4. Lencsét, metr. 0'2 Qu.

1678. 30. Januarii. Lisztet cub. 12. Őszi sajtot 8. Qu.
Anno 1678. 2. Februarii. Almakerekről eczetet, ur. 5'4. 

Kövér ludat 8. Tyúkot 8. Pujkát 2. Qu.
Anno 1678. 11. Februarii lisztet, cub. 14. Egy deberke 

tejfel sóstejet. Qu.
Anno 1678. 11. Februarii. Almakerekről két tömlőt, 

cont, libr. 170. Őszi sajtot 38. Qu.
Anno 1679. 19. Februarii búzát, cub. sax. 16. Qu.
1678. 21. Februarii szín eczetet, ur. 7. Almakerekről 

eczetet, ur. 6‘4. Qu.
1678. 1. Mártii. Ebesfalváról két átalag égetett bort, 

ur. 6 2. Qu.
Anno 1678. 4. Mártii. Ebesfalváról hoztanak fejérnek való 

búzát, tíz köblöt. Három, négyszáz fontos Őszi tömlőt. Qu.
1678. 18. Mártii. Fogarasban Ebesfalváról hoztanak 

fejérített kendervásznat 61 darabban, 1548V2 singet. Szösz 
vásznat 5 darabban, ul. 1311/2- In summa ul. 1680. Szín 
eczetet, ur. 7. Almakerekről eczetet, ur. 4'2. Vereshagymát 
cub. sax. 1'2. Qu.

3. Április hoztak Ebesfalváról viaszát hetvenkilenczed- 
fél fontot, lib. 78V2. Nincs quietálva. 1678. 10. Junii adtunk 
quietantiát,

1678. 18. Mártii. Ebesfalváról lisztet, cub. sax. 10. Qu.
1678. 24. Mártii. Ebesfalváról lisztet, cub. sax. 12. Qu.
1678. 28. Mártii. Ebesfalváról hoztak három átalag 

égett bor, melyben volt veder szám hat, negyed fél ej tel, 
ur. 6‘3V2. Qu.

1678. 5. Április. Száva Péter küldött Fogarasban tizenkét 
köböl fejér lisztet, cub. sax. 12. Új keresztény fazakas 
csinálta fazakakat fedőstül száztizenhetet, co 117. Qu.

1678. 7. Április küldött Száva Péter tíz köböl fejér 
lisztet, cub. sax. 10. Qu.

1678. 9. Április. Vitézlő Száva Péter ebesfalvi szám
tartónk küldött hatvannyolcz őszi sajtot, nr 68. Qu.

1678. 21. Április. Ebesfalváról hoztak fejérnek való 
lisztet, cub. sax. 12. Qu.

1678. die mensis 18. Április. Ebesfalváról hoztanak 
búzát, cub. no. 12.

1678. 7. Maii küldött Száva Péter fejérnek való lisztet 
tizenkét köblöt, cub. sax. 12. Qu.

1678. 16. Maii Száva Péter küldött fejérnek való lisztet 
húsz. köblöt, cub. sax. 20. Három hordó káposztát, 3. 
Négy köböl veres hagymát, 4.

14*
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Item 31. Maii. Fejérnek való lisztet, cub. sax. 12. 
Veres hagymát, cub. sax. 8. Tíz nyári sajtot, 10. Mázas 
edényeket, nr. 85.

Item 5. Junii öt köböl borsót, cub. sax. 5. Öt szalonnát, 
nr. 5. Hat veder, négy ejtel szín eczetet, ur. 6'4. Két 
veder négy ejtel égett bort, ur. 2‘4. Qu.

1678. 10. Junii. Almakerekről Szőcs Bartos küldött 
hét veder eczetet, ur. nr. 7. Qu.

1678. 10. Junii. Száva Péter küldött kövér tyúkot,
14. Qu.

1678. 15. Junii. Száva Péter küldött tizenkét köböl 
fejér lisztet, cub. sax. 12. Talp bőrt, nr. 3. Bérleni való 
bőrt húszat, nr. 20. Qu.

1678. 28. Junii küldött Száva Péter új sajtot, nr. 12. 
Egy hordó káposztát, 1. Két hordó veres hagymát, nr. 2. 
Két csős-csebret. Egy sák tollat. Új kandérokat, 12. 
0  kandérokat, nr. 7. Hat veder három kupa eczetet, 6'3. Qu.

1878. 28. Junii Száva Péter küldött fejér lisztet, cub. 
sax. 12. Égett bort négy vedret és egy ejtelt, ur. 4T. 
Eczetet öt vedret és négy kupát, 5'4. Qu.

1678. 3. Julii. Száva Péter küldett fejér lisztet, cub. 
sax. 12. Öt veder eczetet két ejtelt, ur. 5'2. Öt veder égett 
bort, öt ejtelt, ur. 5‘5. Qu.

1678. 8. Julii küldött Száva Péter mázos edénye
ket, nr. 90. Item három ón tálat. Qu.

1678. 12. Julii. Száva Péter küldött fejér lisztet, cub. 
sax. 12. Szín mézet, ur. 3'5. Két hondorfi bort, ur. 2. Qu.

1678. 22. Julii. Száva Péter küldött fejér lisztet tizenkét 
köblöt, cub. sax. 12. Négy veder szín eczetet, ur. 4. Qu.

1678. diebus diversis, úgymint 5. Februarii: Száva 
Péter küldött fejér lisztet, tizenkét köblöt. Item 9. Mártii 
ugyan tizenkét köböl fejér lisztet, cub. sax. 12. Talp bőrt, 3. 
Bérleni való bérlést, 20; de úgy, hogy ha a quietantia más 
szerént tanáltatik, ne acceptáltassék. Qu.

1678. 28 Julii. Száva Péter küldött tizenkét köböl 
fejérnek való lisztet, cub. s. 12. Qu.

1678. 10. Augusti küldött Menyhá[r]t uram egy hordó 
megyes bort Radnótra, 28 vedret. Öt szalonnát, cont. libr. 300. 
Eczetet egy átalaggal, cont. ur. 4‘2. Panyvás- és hámban 
való köteleket, nr. 300. Qu.

1678. die 19. Augusti. Száva Péter ebesfalvi szám
tartónk küldött Fejérvárra szemenszedett, tavalyi búza lisztet, 
cub. s. 12. Az idei, új búza lisztet három köblöt, cub. sax. 3. 
Öt szalonnát, libr. 268. Hét veder írós vajat, ur. 7. Egy 
deberke czitromot. Égett bort két átalagban, négy veder s 
Kát ejtelt, ur. 4'6. Qu.
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1678. 28. Augusti. Száva Péter küldött három köböl 
borsót, az ideit és egy köböl lencsét, cub. s. 1. Qu.

1678. 15. Septembris. Száva Péter küldött fejér lisztet 
tizenkét köblöt, cub. s. 12. Lencsét egy köblöt, cub. s. 1. 
Hét szalonnát, libr. 408 font. Almakereki eczetet hét vedret 
két kupát, ur. 7’2. Ebesfalvi eczetet öt vedret, ur. 5. Pecz- 
olajat három vékából, hat ejtelt, oct. 6. Fekete bárány bőrt 
ötvenötöt, nr. 55. Fejér bárány bőrt hetvenötöt, nr. 75. 
Hasi bárány bőrt tizet, 10. Talp bőröket ötöt, 5. Bérlés 
bőrt huszonötöt, nr. 25. Qu.

1678. 22. Septembris. Száva Péter küldött sajtot 
huszonnyolczat, lib. 28. Égett bort három vedret, hat ej telt, 
ur. 3'6. Irhát, nr. 10. Qu.

1678. 24. Septembris. Száva Péter küldött tizenkét 
köböl fejér lisztet, cub. s. 12. Egy deberke sós tejet. 
Maguk küldte fadgyúból mártott gyertyát háromszáznegyven
ötöt, 345.

1678. 1. Octobris, Száva Péter küldött húsz köböl 
fejér lisztet, cub. 20. Égett bort négy vedret és egy ejtelt, 
ur. 4'1. Egy deberke sós tejet. Hat kövér ludat. Hat tyúkot. 
Négy pujkát, 4. Qu.

1678. 6. Octobris. Száva Péter küldött eczetet öt 
vedret, ur. 5. Almakerekrűl koztak hat vedret, ur. 6. Qu.

1678. die 14. Octobris. Száva Péter ebesfalvi szám
tartónk küldött fejér lisztet tiz köblöt, cub. s. 10. Hat 
szalonnát, cont. libr. 369. Pecz olajat hat ejtelt, oct 6. 
Egy átalag sós egrest s egy désa tejfeles sóstejet, v. 1. 
Egy cseber nyers diót, v. {így !) Qu.

1678. 20. Octobris. Száva Peter küldött fejér lisztet, 
cub. 12. Egy deberke tejfeles sóstejet. Négy veder égett, 
bort, ur. 4. Qu.

1678. 5. Novembris. Száva Péter küldött égett bort, 
ur. 5‘5. Magunk kiadta szattyánból csinált csizmát, p. 15. Qu.

1678. 8. Novembris. Száva Péter küldött fejér lisztet, 
cub. nr. 8. Őszi sajtot, 10. Borsót egy köblöt, cub. s. 1. Qu.

1678. 3. Decembris. Száva Péter küldött fejérnek való 
lisztet tíz köblöt, c. sax. 10. Eczetet öt vedret és két kupát, 
ur. 5’2. Szalonnát ötöt, melyben volt háromszáztizenöt font, 
lib. 315. Tejfeles sóstejet egy deberkével, vas. 1. Egy 
hordó sós káposztát. Qu.

1678. 9. Decembris. Száva Péter küldött fejér lisztet 
tizenkét köblöt, cub. s. 12. Eczetet öt vedvet, ur. 5. Qu.

1678. 13. Decembris. Száva Péter küldött tizenkét 
köböl fejér lisztet, cub. s. 15. Hét veder eczetet, ur. 7’2. Qu.

1678. 17. Decembris. Száva Péter küldött fejér lisztet, 
cub. s. 15. Őszi sajtot, 10. Tejfel sóstejet egy deberkével. Qu.
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1679. 28. Januarii. Száva Péter ebesfalvi számtartónk 
administrált elmúlt esztendőre való korcsoma pénzt három
száz forintot, oo fl. 800. Qu.

1679. diebus diversis. Ebesíalván létünkben1 Száva 
Péter adott fel lisztet húsz köblöt, cub. s. 20. Szineczetet 
két úttal, ur. 12. Égett bort, ur. 4. Színmézet egy átalagbúl, 
ur. 2'4, más átalaggal, ur. 5’3, Egy köböl borsót, cub. s. 1. 
Három véka lencsét, 3. Négy szalonnát, cont. lib. 251. 
Franczia követnek1 2 őszi sajtot, nr. 12. Viaszai 7 darabban, 
lib. 154. Harmincz bokor sarut, melynek tíz bokra asszony
nak való. Csáváit báránybőrt. 100. Harmincz bokor csizmá
nak való; talpának 3 öreg bőrt és huszonöt béllést. A dajka 
urának egy disznót, két sajtot, két köböl búzát, cub. s. 2, 
fél véka borsót, fél véka kását, mézet fél ejtelt. Feredős 
Andrásnak búzát, cub. sax. 4, egy szalonnát, két sajtot. 
Eötves Istvánnénak két köböl búzát, cub. s. 2, két sajtot, 
fél szalonnát. Debreczeni Istvánnak fél szalonnát, fél nyári 
tömlőt, libr. 70; két véka borsót, metr. 2; négy sódart, 4; 
négy edénynyel irós vajat, ur. 16 4. Az útban élőnkben 
küldött két szalonnát, cont. libr. 151. Még ugyan hoztunk 
el mézet egy edénnyel, ur. 3'7- Két szalonnát, libr. 100. 
Gyöngyvirágos égett bort hét ejtelt, 7. Qu.

1679. 5. Februarii. Száva Péter küldött fejér lisztet 
huszonöt köblöt, cubs. 25. Egy deberke sós tejet, v. 1. 
Kállainénak adott hat kalagya (így!) kendert, gél. 6- Qu.

1679. 9. Februarii. Száva Péter küldött négy veder 
hat ejtel mésert, ur. 4‘6 és egy fertály kénesőt, ur. 1. {így!)

1679. die 4. Februarii. Száva Péter küldött tizenkét 
köböl fejér lisztet, cub. s. 12 Hat veder eczetet, ur. 6. 
Két veder három ej tel égett bort, ur. 2'3. Egy ejtel tejfeles 
sós tejet. v. 1.

1674. 10. Februarii. Száva Péter ebesfalvi számtartónk 
küldött kolbászt, 66. Májost, 17. Tíz vérest. Hét tekert 
pecsenyét, 7. Qu.

1679. 29. Januarii. Borbély János almakereki gond
viselőnk küldött eczetet, ur. 10. Három pujkát, nr. 3. Tíz 
tyúkot, 10. Ludat, 5. Qu.

1679. 23. Februarii. Száva Péter küldött tizenkét köböl 
fejér lisztet, cub. sax. 12. Egy deberke sóstejet egy edény
nyel, <*> 1. Égett bort két edényben, öt vedret három ejtelt, 
ur. 5'3. Eczetet hét vedret, ur. 7. Qu.

1 Az udvar Ebesfalván január 6-ikától 30-ikáig időzött. V. ö. az 
idézett Napló megfelelő bejegyzésével.

2 A fejedelem ez év január havában a tatár khán és váradi 
pasa követeinek látogatásáról megemlékezik Naplójában, de a franczia 
követet nem említi.
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1679. 8. Mártii. Száva Péter küldött egy veder két 
ejtel égett bort, ur. 12. Qu.

1679. 8. Mártii. Borbély János küldött őszi sajtot 
tizet, nr. 10. Sós káposztát egy hordóval. Főző, paraszt 
fazakakat hatvant, 60. Qu.

1679. 13. Mártii. Ebesfalváról hoztak tiz őszi sajtot. Qu.
1679. 16. Mártii. Borbély János Almakerekrűl küldött 

hat veder eczetet és hordó káposztát. Qu.
1679. 15. Mártii. Száva Péter küldött négy mása kén

esőt, cent. 4, 16 korsókkal. Ezelőtt egy korsóval küldött 
volt. Qu.

1679. 17. Mártii. Egy görögnek, Cziproviczi Chirának 
adtunk három mását kénesőt, cent. 3, melyről commissiót 
küldtek quietantia gyanánt, teszen in summa hét mását 
egy fertályt az ide küldött kéneső. Per Paulum Pápai. Qu.

1679. 18. Mártii. Száva Péter küldött tizenkét köböl 
fejér lisztet, 12. Két veder, két ejtel égett bort, ur. 2'2. 
Hét ejtel eczetet, ur. 7. Qu.

1679. 24. Mártii. Száva Péter küldött két mása vasat. Qu.
1679. 28. Mártii. Borbély János küldött eczetet, ur. 4. Qu.
1679. 1. Április. Száva Péter küldött fejér lisztet, cub. 

sax. 12. Két átalag égett bort, ur. 4‘4. Tejfel sóstejet, 
vas. 1. Qu.

1679. 9. Április. Száva Péter küldött fejér lisztet, 
cub. sax. 12. Qu.

1679. 12. Április. Borbély János küldött hat veder 
eczetet és egy hordó káposztát, co 1. Qu

1679. 12. Április. Száva Pjeter] küldött fejér lisztet, 
cub. sax. 12. Hét veder eczetet két ejtelt, ur. 7‘2. Égett 
bort, ur. 2'1. Egrest egy edénynyel. Mázos edényeket egy 
hordóval. Qu.

1679. 18. Április. Száva Péter küldött őszi sajtot 50. 
Őszi túrót kettőt, nr. 2. Qu.

1679. 18. Április. Borbély János küldött őszi sajtot, 
30. Qu.

1679. 23. Április. Száva Péter küldött lisztet, cub. 
sax. 12. Égett bort két átalaggal, ur. 4. Túrót, őszit, száz- 
tizennyolcz fontot, lib. 118. Qu.

1679. 7. Maii. Borbély János küldött hat veder ecze
tet, ur. 6. Item egy hordó káposztát, v. 1. Qu.

1679. 13. Maii. Száva Péter küldött két átalag égett 
bort, ur. 3‘4. Egy forint hatvanhárom pénz ára bokályo- 
kat.1 Ez előtt küldött volt lisztet, húsz köblöt, hat új 
szalonnát, hat veder eczetet, ur. 6. Qu.

1 Bocályokat-n&k van írva.
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1679. 31. Maii. Borbély János küldött eczetet, ur. 6. Qu.
1679. 6. Junii. Ebesfalváról hoztak fejér lisztet, cub. 

sax. 12. Eczetet, ur. 7'2. Nyolcz új sajtot, nr. 8. Qu.
1679- 14. Junii. Száva Péter küldött három átalag 

égett bort nyolcz vederben, ur. 8. Hámban való köteleket, 
háromszázat, nr. 300. Qu.

G á lf a lv i  p r o v e n t u s .

Die 8. Augusti 1673. gálfalvi bíró administrált híd- 
vámpénzt, fl. 13. Item Balásfalvárúl odavitt s ott kikorcso- 
márlott egy hordó bor árát, fl. 39'90.

1674. 21. mensis Januarii administrált az gálfalvi bíró 
hídvám pénzt, fl. 10'85. Quietáltuk.

1675. 17. Julii administrált Réti János hídvám pénzt, 
fl. 27. Quietáltuk magunk.

1677. 18. Januarii gálfalvi bíránk, Réti Jáuos admi
nistrált gálfalvi vámpénzt öt forintot, fl. 5. Szent-Márton 
adóját tizenegy forintot, fl. 11; melynek summája teszen 
tizenhat forintot,, fl. 16. Qu.

1679. 10. Januarii gálfalvi bíró, Réti János administrált 
hídvám proventusát, fl. 42. Pro anno 1678. Szent György 
adaját, fl. 8. Qu.

1679. 27. Maii. Réti János húsz tyúkfiat küldött. Qu.1
1679. 25. Junii ebesfalvi számtartónk küldött fejér 

lisztet, cub. sax. 10. Új szalonnát kettőt, libr. 135.
Ó szalonnát, libr. 183. Eczetet, ur. 7. Ó bort, v. 2, cont. 
ur. 72. Qu.

1679. 12. Julii. Száva Péter küldött fejér lisztet, cub. 
s. 10. Hét veder eczetet, ur. 7'2. (így f) Égett bort, ur. 2‘1.

1679. 22. Julii. Borbély János almakereki gond
viselőnk] küldött sajtot, tizet. Egy kötés páva tollat; ezelőtt 
is egy kötéssel küldött. Qu.

1679. 16. Augusti. Ebesfalvi számtartónk Száva Péter 
administrált fejér lisztet, cub. s. 12. Égett bort, ur. 7'3. Qu.

1679. 22. Augusti. Ebesfalváról hoztak színmézet, ur. 56. 
Azonban talp bőrt, hatot. Száz sing vásznat, ul. 100. Qu.

1679. die 2. Septembris. Száva Péter küldött fejér 
lisztet, ezideit, cub. s. 4. Tavalyi új búza lisztet, hat kis 
köblöt, cub. s. 6. Ezelőtt küldött hét veder eczetet, 
ur. 7. Qu.

1 Ez után egy bejegyzésre szánt, 4—5 sornyi üres hely maradt.
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1679. 6. Septembris. Száva Péter küldött hajat, libr. 85. 
Mésert, ur. 4'6. Paraszt fazakakat, 100. Mázas fazakakat is, 
100. Qu.

1679. 9. Septembris. Száva Péter küldött lisztet
tiz köblöt, cub. s. 10. Két veder két ej tel égett bort, 
ur. 2’2.

1679. 9. Septembris. Száva Péter küldött Seges- 
váratt szőtt vásznat, abrosznak valót, 3 darabban, ul. 275. 
Százötven asztalkeszkenőt, sing számmal, ul. 200. Tota summa 
390 asztalkeszkenő, melynek ára teszen fi. 29'25. Qu.

1679. 11. Septembris. Száva Péter küldött fogarasi 
bárány bőrt, csávákat, nr. 197 ; fekete benne 48, fejér 149. 
Ebesfalvi bőrt, feketét nr. 20, fejért nr. 33. Hasi, feketét 
nr. 10, fejért nr. 15. Qu.

1679. Ebesfalván létünkben1 Száva Péter adott fel 
lisztet, cub. s. 10. Négy veder eczetet. Őszi sajtot, nr. 13. 
Nyári sajtot négyet, 4. Csizma varrani-való fonalat, libr. 6. 
Az útra lisztet, cub. s. 10- Eczetet, ur. 8'4. Bélést, csiz
mának valót, nr. 50. Három szalonnát, egészeket, libr. 
200.1 2 Qu.

Item Borbély János almakereki udvarbíránk küldött 
öt szalonnát, libr. 323. Két őszi sajtot. Qu.

1679. 10. Octobris. Száva Péter küldött, cub. s.3 Qu.
1679. 19. Octobris. Száva Péter küldött fejér lisztet, 

cub. s. 20. Hat veder öt ejtel eczetet, ur. 6 5. Qu.
Anno 1679. Octobris.4 Borbély János küldött eczetet, 

ur. 10. Egy átalag egrest. Egy hordó veres hagy
mát. Qu.

1679- die 16. Novembris. Száva Péter küldött szín 
eczetet hat vedret, ur. 6'5. {így!) Egy vég kender-vásznat, 
ul. 98. Egy désa tejfel sós te je t; nyolcz ejtel peczolajat, 
oct. 8. Három borsaló erszényt, 3. Négy réz mosárt, kit ott 
hadtunk tisztittatni. Qu.

1679. 23. Novembris. Száva Péter küldött lisztet, cub. 
s. 10. Őszi sajtot, 10. Égett bort két átalaggal, ur. 4‘4. 
Egy hordó birsalmát. Qu.

1679. 29. Novembris. Száva Péter küldött egy átalag 
egrest. Egy átalag tárkont. Egy átalag eczetet, ur. 10. 
Pujkát, 3. Kappant, 2. Tyúkot, 8. Lúdat, 6. Qu.

1 I. Apafi M. Naplója szerint ez az ebesfalvi tartózkodás szept. 
22-től 29-ig tartott.

2 Az eredetiben 2'00-nek van írva, de kétségtelenül tévesen, 
200 helyett.

3 Nincs kitéve, hogy mit és mennyit küldött.
4 A nap nincs feljegyezve.
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1679. 30. Novembris. Száva Péter küldött fejér lisztet, 
cub. s. 15. Egy deberke tejfel sóstejet. Egy derekalyt. 
Három réz borítót, harmincznégy font benne ; hatvan-hatvan 
pénzzel, teszen fl. 20'40. Qu.

1679. 15. Decembris. Száva Péter küldött cub. sax. 15 
lisztet. Qu.

1679- 31. Decembris. Száva Péter küldött cub s. 8.1 Qu.

S z á s z  P a p o k  a d a ja  s H o n o r á r iu m  

s G ö r ö g ö k  ad aja .

1673. 6. Februarii az fogarasi görögök esztendőnkint 
tartozandó egy skállát szőnyeget administráltak, co nr. 1.

Anno 1673. 9. Maii az görögök administrálták szent- 
györgyi adójokat ez szerint: Készpénzül, H. 342. Vásárlást 
administráltak ugyanezen adójokban, fl. 258, Kis Kristóf 
által Fejérváratt, mely teszen in summa fl. 600.

Anno 1673. 10 Maii administrált Lukács deák szász 
papok adójokat ez szerint: Megyessi capitulumból adminis
trált tallért, nro. 257. Aranyat, aur. nro. 12. Kézdi capi
tulumból administrált, aur. nro. 290. Kőhalmi capitulumból 
administrált aranyakat tallérral elegy, nro. 21Ö. Régeni 
capitulumból administrált aranyakat tallérral elegy, nro. 53. 
Szászsebesi capitulumból administrált aranyakat tallérral 
elegy, nro. 207. Beszterczei capitulumból administrált 
aranyokat tallérral elegy, nro. 158. Aranyszámat teszen in 
summa nro. 105872.

Ezüstöt ez szerint administrált: Beszterczei capitulumból 
administrált ezüstöt, m. nr. 18. Régeni capitulumból admi
nistrált, m. nr. 7. Mely teszen huszonöt girát, tallért teszen, 
nr. 212' ‘/2.1 2 Bartsasaghi3 szász papok administráltak ez jelen
való és következendő esztendőre potura (így!) pénzt, fl. 80-

Anno 1673. die 26. Julii szebeni polgármester az 
tárházunkban esztendőnként tartozó honorárium summában, 
arról adott quietantia szerént, administrált húsz vég közön
séges posztót, négyszázhatvan forintokban, <x> in et pro. 
fl. 460.

1 Nincs írva, hogy mit küldött, de az előtte feljegyzett admi- 
nistratióból érthető, hogy lisztet.

* Egy gúa értéke ennélfogva 8 és fél birodalmi tallér volt 
a mi viszont 17 forintnak felel meg.

3 íg y ; barczasági helyett
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1673. 20. Octobris. Szebenbűl az szászok administráltak 
esztendőnként tartozó honorárium pénzben Fejérvárra két
ezer forintokat, co fi. 2000.

1673. 14. Novembris szászvárosi capitulumbéli p réd i
kátorok árendáját pro anno 1674. az szokás szerint admi
nistráltak, fi. 40.

Királybíró uramék is az 1673-dik esztendőbéli hono
rárium pénzbűi adtak, fi. 100. Az postamesternek is adtak, 
fl. 36. Item egy óráért adtak, fl. 7Ö.

1673. 2. Decembris. Páter János, görögök bírája Szt. 
Márton napra tartozandó görögök adójában administrált 
készpénzt, fl. 300. Item angliai posztót azelőtt administrált 
volt ezen adók feliért, úgymint háromszáz forint árát, fl. 300.

1673. 13. Decembris szebeni királybíró uram admini
strált tárházunkban az honorárium pénzbűi Fejérvárra kétezer 
forintokat, oo fl. 2000.

1674. 14. Januarii küldtek az szászok honorárium pénzt,
1673. esztendőre valót Ebesfalvára, háromszázharmincznégy 
[forintokat], co fl. 334.

1674. 29. Januarii küldtek az szászok Fogarasban
1673-beli honorárium pénzben készpénzt ötszáz forintot, >3 
fl. 500.

1674. 6. Februarii. Item administráltak az 1673-dik 
esztendőbeli honorárium pénznek restantiáját, fl. 500. így 
immár az 1673. esztendőre való 6000, oo hatezer forintot 
administrálták.

Anno 1674. 25. Április administráltak az szebenszéki 
papok 1674. és 1675. esztendőre tartozandó catedraticum 
adajokat kasztahalczi1 praedicator által, fl. 40.

1674. die 25. Április. Lukács deák uram az szász 
papok adaját ez szerint administrálta Porumbákra: Kűhalmi 
és kézdi capitulum adott ötszáz aranyat, co aur. 500. Besz- 
terczei és szászsebesi capitulum adott háromszáz hatvanöt 
aranyat, aur. 365. Régeni capitulum negyvenhárom aranyat, 
aur. 43. Tallért ismét aranyért adott, tall. i. 5. Urunk 
commissiójára engedtek az egy esztendőre, aur. 772. Med- 
gyesi capitulum adott, aur. 12. Ugyanaz medgyesi capi
tulum taliérúl adott kétszázötvenhét tallért, co tall. i. 257. 
Item az régeni capitulum 14 lottos 1 2 hét gira ezüstért adott 
talléros imp. 5972- Beszterczei capitulum 14 lottos ezüstöt 
három darabban adott tizennyolcz girát, co 18.

1 A szebenvármegyei Hermány, mely német megnevezéssel ma is 
Kastholz.

2 A gira nagysága ugyanis különböző vo lt; az 5 lottostól a 
16 lottosig váltakozott.
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1674. 30. Április az görögök bírája Kis Tódor az sz.- 
györgynapi görögök adaját administrálta Szebenben, fl. 600.

1674. die 18. Octobris. Zavinger Mátyás szebeni 
polgármester, ottvaló hites polgár, Ötvös György által 
honorárium pénzt pro anno praesenti administrált, három
ezer forintokat, fl. 3000.

1674. 12. Decembris. Czompó György administrált az 
most elmúlt Sz. Márton napjára való görögök adaját, fl. 600.

1675. die 22. Mártii administrált szebeni polgármester, 
Zemerier1 Mátyás 1674. esztendőbeli restantia honorárium 
pénzben posztójúl négyszázhatvan forintokat, fl. 460.

1675. májusban indulásunkkor Szebenbűl 1 2 Szabó Mátyás 
küldött Fogarasban honoráriumpénzt, fl. 440.

1676. 22. Április administrálták az szebeni capitulum- 
beli szász, ez jelenvaló és következendő esztendőbeli cated- 
raticum census adójokat szakadáti praedikator, Kis Mihály 
által, fl. 40.

Anno domini 1675. die 23. Április. Lukács deák az 
szász papoktól ez szerint szedte föl a census cathedrati- 
cust, 29. Április administrálta is :

Medgyesi capitulum adott imperialis tál. 257. Item vert 
aranyot tizenkettőt, aur. 12. Az kézdi capitulum vert ara
nyat adott kétszázkilenczvent, c© aur. 290. Az kőhalmi 
capitulum adott vert aranyat kétszáztízet, <x> aur. 210. Az 
szászsebesi capitulum vert aranyat adott kétszázhetet, c© 
aur. 207. Az beszterczei capitulum vert aranyat adott 
százötvennyolczat, c© aur. 158. Az régeni capitulum adott 
vert aranyat ötvent, c© aur. 50. Item három aranyért adtak 
hét tallért, c© tál. 7. In summa az vert arany nr. 927. 
Tallér imp. nr. 264. Tizennégy lottos ezüst öt rúdban, 
huszonöt gira, nr. 25. Az Barcza3 két esztendőre adott 
nyolczvan forintot, c© fl. 80. In universa summa teszen 
tallér számot, nro. 233072.

1675. 30. Obtobris szebeni királybíró Fleischer András 
h[ozott]4 ez jelenvaló 1675. esztendőre tartozandó honorá
rium pénzből tárházunkban háromezer forintot, e© fl. 3000. 
Rest[al] még fl. 3000.

1 Itt Zemerier-nek, fentebb Zavinger-nek van írva a szebeni 
polgármester neve. A két különböző írásmód közül egyik sem helyes, 
hanem a hallás után írt, elferdített név. A szebeni polgármestert u. i. 
Semriger Mátyásnak hívták, ki az egy 1672. év leszámításával 
1668—1675-ig viselte a szebeni polgármesteri tisztséget. V. ö. Archív 
d. Ver. f. Sieb. Landeskunde, Neue F. XIX. Bd. 544. 1.

2 Ez május 16-ikán volt. V. ö. a fejedelem Naplója megfelelő 
bejegyzésével.

3 í g y ; a barczasági szász papok értelemben.
4 Eredetiben H. van írva.
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1675. 25. Novembris. Az görögök bírája administrált 
az elmúlt Sz. Márton napjára tartozandó görögök adaját 
600 forintokat, melyrűl Kristóf quietálta is őket, mivel 
tőle fi. 600 vásárlást vettünk helyében fel.

1675. 29. Novembris az szebeni polgármester küldött 
az régi németek ruházatjukra huszonöt vég posztót huszon
két forinton végit, teszen az ára fl. 560, ötszázötven forin
tot. Ezen nap az németeknek ki is osztottuk.

Item 19. Decembris ismét készpénzül hoztak fl. 1090, 
ezerkilenczven forintot.

Item 20. Decembris ismét készpénzül hoztak be fl. 400, 
négyszáz forintot.

1676. 15. Februarii hoztak Segesvárra honorárium 
pénzben kétszázhatvan forintot, co fl. 260.

Item az callai (= kállai) németek ruházatjára huszon
négy vég közposztót, végit huszonkét forinton, teszen fl. 528.

1676. 21. Februarii az szebeniek honorárium pénzben 
hoztak hetvenkét forintot, <x> fl. 72.

Anno 1676. 29. Április administrált Lukács deák szász 
papok adójokat ez szerint: Kézdi capitulum adott vert 
aranyat in summa aur. nro. 290. Kőhalmi capitulum adott 
in summa aur. nro. 210, Szerdahelyi capitulum adott in 
summa aur. nro. 207. Beszterczei capitulum adott in summa 
aur. nro. 158. Régeni capitulum adott in summa aur. nro. 
53. Medgyesi capitulum adott in summa aur. nro. 12. Az 
arany in summa teszen, nro. 930. Medgyesi capitulum adott 
imperialis tallérokat, nro. 257. Beszterczei capitulum adott 
14 lottos ezüstöt, m. 18. p. 0. Régeni capitulum adott 14 
lottos ezüstöt, m. 7. p 0.

Anno 1676. 12. Maii az görögök bírája Oszamirai1 
Tamás administrált szentgyörgynapi, tárházunkban tartozó 
görögök adajában fl. 578. Item két bokor haralt és két 
bokor szekszenát.

Anno 1676. 1. Octobris. Kis Kristóftúl az görögök 
küldtek be az czédula szedísért tizenöt papiros szkofiumot, 
oo no. 15.

1676. 30. Septembris. Kis Kristófnak adott quietantia 
szerint, egyszer is, másszor is való vásárlást ez szerint 
következik, melyet az jövő Szent Márton napján tartozandó 
görögök adajábúl kell megadnunk: Ötödfél sing fekete 
rását, pro fl. 15'30. Egy pegymetmál bellist, pro fl. 4. 
Tizenkét pár pegymetet, pro fl. 3'60. Két nyúlmál bellist, 
pro fl. 2. Két vég veres landist, pro fl. 28. Item az küküllő- 
vári sokadalombúl, Szabó Györgytől küldött egy vég zöld

1 Oszamizai is lehet.
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landist, pro ii. 28. Egy vég zöld atlaczot, pro fl. 22. Arany- 
s ezüst galandot, tizennégy lotot s felet, pro fl. 18'76. 21 
lót ezüst- s aranycsipkét, pro fl. 50 40. Három sing atlaczot, 
pro fl. 9. Tizenkét sing kapicsért (íqy /), pro fl. 18. Öt sing 
narancsszín kapicsért, pro fl 15. Kilencz sing tabitot, pro 
fl. 40'40. Faolajt,pro fl. 18. Megyszín velenczei gránádot,(A/í/!) 
pro fl. 90. In summa ez vásárlás teszen, fl. 364‘56. Item 
Páter Jánostól is Orlai uram conventiójabeli, hét sing 
angliaiért ezen pénzből kell adni, fl. 35. Item Toldalagi 
András uramnak is Zoltántól angliait, ni. 7.

1670. 15. Octobris honorárium pénzt küldött az szebeni 
polgármester háromezer forintot, cx> fl. 3000.

1676. 9. Novembris administrált szebeni polgármester 
az honoráriumban másodszor ezer forintot, <x> fl. 1000. Qu.

1676 21. Novembris. Görög Tamás, az szebeni görögök 
bírája hozott be Szt. Márton napjára tartozó adópénzt, fl. 600.

1676. 10. Decembris. Az szebeni polgármester hozott be 
Fejérváratt honorárium pénzbűi ezer forintot, <x> fl. 1000. Qu.

Albae 1677. 1. Januarii az beszterczeiek az harminczad 
áréndáját aranyul száz aranyat, administrálták, co aur.no 100.

1677. 2. Februarii. Olasz Ferencz somlyai kapitány 
székelyhídi adópénzben küldött be nyolczázkilenczvenhat 
forintot, <x) fl. 896.

1677. az restantia hatodik ezer forint honoráriumban 
az universitás ez szerint adott pénzt: Az magyar gyalogok 
ruházatokért huszonöt vég köz posztót, huszonkét-két 
forintban, teszen ára fl. 550 Az segesváriaknak engedtek 
el, fl. 175. Az királybíró hagyott magának, fl 100. 404 
czitromot vett Szabó Mátyás, fl. 25. Nyólmál béllést, fl. 4. 
Öt sing perpetát, fl. 3‘50. Hozott meg Szabó Mátyás kész
pénzt, fl. 142‘50. Ezt a pénzt mindjárt Komáromi János 
étekfogónk kezében adtam, hogy posztót vegyen rajta.

Anno 1677. 25. Februarii. Komáromi Jánost kiildvén 
Szebenben, szebeni honorárium pénzzel, fl. 142*50; ezen 
vásárlóit: Két vég köz, fejér posztót, fl. 40. Két vég köz, 
veres posztót, fl 46. Egy vég kék köz, kék posztót, fl. 22. 
Egy sing kétszer ványolt posztót, fl. 33. Summa fl. 141. 
Hozott vissza fl. P50.

Anno 1677. 4. Mártii. Inczédi számot vetvén az szebeni 
universitás honorárium hatezer forint felől, administrálták 
pro anno 1676 éppen, az szebeni polgármesternek kivett 
száz forinton kivűl és az segesváriaknak elengedett fl 175 
forinton kivűl. Apróságos quietantiát bévévén, ugyan Inczédi 
által generalis qu[ietantiát] adattunk.

1677. 24. Április. Inczédi Berethalomban ez szerint 
szedte fel az püspöktűi az szász papok adaját, vagy dézmák
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váltságát: Az medgyesi capitulum adott tallért, co tál. 257. 
Ugyan az medgyesi capitulum aranyot, oo aur. 12. Az szász- 
sebesi capitulum adott aranyat, oo aur. 207. Az kűhalmi capi
tulum adott aranyat, co aur. 210, kétszáztizet. Az kézdi 
capitulum adott aranyat, co aur. 290. Az beszterczei capitulum 
aranyat, aur. 143. Maradt még nálok aur. 15 ; és ezüst is 
nálok maradt úgymint 17 gira, melyet meg kell adniok. 
Régeni capitulum adott aranyot ötvenhármat, oo aur. 53, 
ezüstöt 7, oo hét girát, egy nehezék héján, melyért adott 
24 pénzt. Az hoztam arany, az beszterczeieknél restantiában 
maradt aranyon kivűl, in summa aur. 915, oo kilenczszáz- 
tizenöt. Az tallér penig nr. 257-

Item az Barczaság adott 1677. és 1678. két esztendőre 
nyolczvan forintot, oo fi. 80.

Ugyanaz beszterczeszékiek az restantia tizenöt aranynak 
tizenegyét meghozták. Négyet ez esztendőben Urunk elenge
dett. Már az hozta arany in summa aur. 926. Item az 
restantia ezüstöt is meghozták, mely tizenhét gira, oo 
m. 17 p. 45.1 így már az ezüst in summa leszen m. 24 
p. 45,1 kilencz darabban. Az három nehezék héjánosságért 
adtak fi. 1.

1677. 21. Maii. Az Sz. György napjára tartozó hatszáz 
forint görögök adaját az Kis Kristóf vásárlására és Boczi 
Kozmájára tudtuk, quietantiát is adván mindazáltal az 
görögöknek adójok administrálásáról, oo fi. 600.

1677. 10. Octobris. Szebenbűl küldött az polgármester 
honorárium pénzt Radnótra ezer kilenczszáz tizenhat forintot, 
oo fl. 1916.

1677. Szamosújvárra is 9. Novembris honorárium pénzt 
hoztak Szebenbűl fl. 1084, oo ezernyolczvannégv forintot. 
Item azután ezer forintot ugyanazféle szebeni honorárium 
pénzbűi, fl. 1000.

1677. 13. Decembris. Boér György meghozta Ebesfalvára 
az Sz. Márton-napi görögök adaját, hatszáz forintot, co fl. 600.

1678. 1. Januarii. Az beszterczeiek az harminczad 
árendájában annuatim tartozó száz arany árendát aranyúl 
Ebesfalvára adnűnistrálták, co aur 100.

1678. die 14. Februarii. Administrált szebeni polgár- 
mester Arumpruster György hívünk honoráriumában pro 
anno praeterito, fi. 534, melyről quietáltuk őkgket. Qu.

1678. 1. Mártii. Arnbruster (így!)1 2 György szebeni pol
gármester pro anno praeterito 1677 honorárium pénznek

1 A 45 szára keresztül van húzva.
2 Helyesen írva Armbruster, a kit 1676 márcz. 20-ikán válasz

tottak szebeni polgármesterré. V. ö. a fentebb idézett helylyel.
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beadásánál való quietantiákot, melyeket tárházunkban admi- 
nistráltak, mely teszen készpénzül administrátiojok: ötezer- 
ötszázhatvanhét forintokot hatvan pénzt, <*> fi. 5567'60-

Annak felette parancsolatunkból csináltatván holmi 
kopjákat, rézdobokat és zászlóra való vertekekét, [így!) mely 
mesterembereknek ugyanezen honoráriumból megfizetvén, 
parancsolatunk szerint lőtt fizetésük fi. 332‘40. Item depu- 
táltunk szebeni királybíró hívünknek esztendőt által fi. 100, 
mely teszen expensával együtt fi. 6000. Qu.

1678. 18. Április administráltak az szebenszéki capi- 
tulumbeli szász papok catedraticus censust, fi. 40. Qu.

1678. 25. Április. Inczédi Pál Berethalomban az szász 
papoktól census catedralist és dézmák váltságát ez szerint 
percipiált, melyet is administrált 29. Április: A szász- 
sebesi capilulum adott aur. 207. Az szászkézdi capitulum 
adott aur. 290. Az kűhalmi capitulum adott aur. 210. Az 
beszterczei capitulum adott aur. 158. Item ezüstöt öt darab
ban m. 18. Az régeni capitulum adott aur. no. 53. Item 
ezüstöt 7 darabban, m. 7. Az medgyesi capitulum tál. imp. 
no. 257. Item aranyat is no. 13. In summa az arany 
no. 930. In summa az tallér no. 257. In summa az ezüst 
no. 25.

1679. 27. Novembris. Kis Kristóf az Sz.-Márton napi 
görögök adójában készpénzül administrált fi. 437. Marhák 
vásárlására adott Vinczen fi. 95. Tizennégy sing, három 
fertály kék bársonyért Páter Jánosnak fi. 59. Ismét Vásár- 
helyrül, az mely kék, két sing s egy fertály bársont hoztak, 
azért adtunk fi. 9. Summa fi. 600

1678. 6. Maii. Szabó Mátyás és Vidányi az szebeni 
sokadalombúl hoztak az görögök adajában való vásárlás
ban, melylyel Sz. György napjára tartoztak volna, pro 
fi. 379‘70. Restal még fi. 220'30. Radics István is vásár- 
lőtt harminczöt forintot, fi. 35.

1678. die 13. Maii. Az görögök bírája administrált 
Szent-György napjára tartozandó hatszáz forintokban kész
pénzt, fi. 185'30, mely az felső, hatodik Maj-tól fogván 
való irattal fogva együtt teszen fi. 600. Item bátyám uram 
számára adtanak négy szekszenás lovat, pro fi. 180’50. 
Négy szekszenáért fi. 24. Három bokor harárért1 fi. 15. 
Két szolgafizetésére fi. 22, mely teszen in summa 
fi. 241-50.

NB. Ez kétszáznegyvenegy forint és ötven pénzbeli 
vásárlás tudódik Sz. Márton napjára tartozandó adójokban 
és így akkoron kell adniok, fi. 358‘50.

1 Fentebb (1676. 12. Maii alatt) haral volt írva.
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Anno 1678. 20. Octobris. Albae az szebeni polgár- 
mester administrált az honorárium pénzben háromezer 
forintokat készpénzül, melyeket mindjárt az katonáknak ki 
is fizettek, co fi. 3000.

Anno 1678. 21. Novembris administráltak a szebeniek 
Balásfalvára honoráriumpénzt kilenczszázkilenczvennyolcz 
forintot huszonhárom pénzt, fi. 998'23.

1678. die 26. Novembris Albe az görögök bírája admi
nistrált az Sz. Márton-napi hatszáz forint adójokban fi. 289'50; 
az Teleki uram vásárlását kitudván, mely ment fi. 310'50. 
Summa fi. 600.

1679. 7. Januarii. Ebesfalvára hoztak Szebenbűl.1 . . .
Anno 1679. diebus diversis mensis Augusti, Septem-

bris et Octobris. Szebeni polgármester uram ő kglme prae- 
fectusunk által administráltatott udvari gyalogúik ruházatjára 
ötven vég kék, egy vég veres és egy vég fejér, közönséges 
posztót; in summa ötvenkét vég posztót, melyet . Sárosi 
által Radnóton osztattunk ki. Ezen ötvenkét vég posztó 
árát, cum fi. 18 facientes fi. 936, az verestornyi harminczad 
árendából parancsoltuk megadatni. Azelőtt administrált 21 
végnek az ára fi. 378.1 2

Anno 1679. die 7. Octobris brassai bíró uram által 
vásároltatván egy mosdó medenczét korsóstól, annak is az 
árát, fi. 375, azon verestornyi harminczad árendából paran
csoltuk megadatni.3

Az verestornyi harminczad árendája a príma Novembris 
1678. volt esztendeig három ezer forint, fi. 3000, melyről 
való számadását anno 1679. die ultima Octobris quietan- 
tiákkal és commissiokkal ez szerént igazította Alvinczen : 
Hetvenhárom vég posztót administrált, melynek az ára 
tizennyolcz forintjával teszen fi. 1314. Készpénzt admi
nistrált : egyszer fi. 1500, másszor fi. 106, harmadszor fi. 80. 
Summa facit fi. 3000.

[Lapszélen:] Ezen kivűl volt füszerszámra fi. 1000. 
Ezt is megadta.4

1 Ez a bejegyzés így, befejezetlenül maradt.
2 Lapszélen: Posztó.
3 Lapszélen : Mosdó.
4 Ugyancsak lapszélen: Verestornyi harminczadról való számadás.

Szádeczky B .: I. Apafi M. fejedelem udvartartása. 15
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Á r e n d á k r ú l  v a l ó  p r o v e n t u s .
1673. 30. Maii. Torda vármegyei árenda perceptor, 

görgényi Bencze György árendapénzt administrált kilencz- 
venhét forintokat harminczhárom pénzt, <x> fl. 97'33.

1673. 2. Junii. Küküllő vármegyei árenda perceptor, 
Boncza György az első liarminczadra administrálni szokott 
árenda proventusból kétszáz forintokot, arról adott quie- 
tantia szerint, fl. 200.

1673- 2. Junii. Doboka vármegyei árenda perceptor 
azon vármegyebéli árenda proventust administrált tárházunk
ban, az róla adott quietantia szerint ötvenöt forintot, fl. 5[5].x

1673. 2. Junii. Kolos vármegyei árenda perceptor azon 
vármegyebéli árenda proventust administrált tárházunkban 
ötvenöt forintot, az róla adott quietantia szerént, fl. 55.

Anno 1673. 12. Junii administrált az Torda vármegyei 
árenda perceptor tavalyi restantia pénzt, arról adott quie
tantia szerint, fl. 15.

1673. 26. Novembris. Hunyad vármegyei árenda per
ceptor, Uzoni Mihály administrált árenda proventust, arról 
adott quietantia szerént, ötvennyolcz forintot, fl. 58.

1673. 28. Novembris. Doboka vármegyebéli árenda 
perceptor azon vármegyebeli árenda proventust, administrált 
tárházunkban százhét forintot s huszonhét pénzt, fl. 107'27.

1673. die 13. Decembris. Doboka vármegyei árenda 
perceptor, Köblösi János administrált restantia árenda pro
ventust, 14‘58.

1673. 16. Decembris. Hunyad vármegyei árenda per
ceptor. Uzoni Mihály administrált árendapénzt, fl. 5'76. Qu.róla.

1674. 28. Februarii. Küküllő vármegyei árenda per
ceptor, Boncza György administrált pro anno 1673. jam 
praeterito restantia árendapénzt, fl. 3525.

[1674.]1 2 1. Mártii. Kolos vármegyei árenda perceptor 
administrált pro anno 1671. et 1672. restantia árenda pro
ventust, flór. 29, den. 1.

1674. 2. Mártii. Küküllő vármegyei árenda perceptor, 
Boncza György ismét administrált pro anno 1673. jam 
praeterito árenda restantia pénzt, fl. 23'80.

1674. 18. Maii. Hunyad vármegyei árenda perceptor, 
Uzoni Mihály administrált árenda proventust harminczhat 
forintot hetvennégy pénzt és bárány váltópénzt három 
forintot, hetvenkilencz pénzt; summa fl. no. 40'53.

1 A zárójelekbe irt szám az eredeti szöveg lapszélszakadásá- 
ból eredő hiányát pótolja.

2 Lapszélszakadás hiánya.
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1674. 5 Junii. Torda vármegyei áranda perceptor, Bencze 
György administrált árenda proventust tárházunkban, har- 
minczhárom forintot és ötvennégy pénzt, fl. 3354.

1674. 11. Junii. Küküllő vármegyei árenda perceptor, 
Boncza György administrált azon vármegyebeli árenda 
proventust száznegyvennyolcz forintot negyvenöt pénzt, fl. 
148-45.

1674. 3. Septembris. Torda vármegyei árenda perceptor, 
Bencze1 György administrált odavaló árenda proventust tizen- 
kilencz forintot kilenczven pénzt, oo fl. 19'90.

Anno 1674. 7. Octobris. Kolos vármegyei árenda per
ceptor, Praelukai László administrált árenda proventust hat
van forintokat, co fl. 60.

Anno 1674. 6. Decembris. Torda vármegyei árenda 
perceptor, Bencze György administrált árenda proventust 
negyvennégy forint ötvenöt pénzt, fl. 4T55.

1673. 4. Junii. Belső-Szolnok vármegyei árendator, 
fogarasi Szabó János administrált árendapénzt ötven forin
tot, fl 50.

1675. 26. Februarii. Küküllő vármegyei árenda per
ceptor, Boncza György administrált tárházunkban az elmúlt,
1674. esztendőre való árenda proventust, fl. 575’3.

1675. die 12. Novembris. Nagy-Bocsányi Ferencz tordai 
árenda perceptor szász városi capitulumbéli praedicatorok 
árendáját administrálta pro anno 1676. negyven forintokat, 
fl. 40. Qu.

Anno 1676. die 23. Januarii. Küküllő vármegyei árenda 
perceptor, Boncza György administrált tárházunkban árenda 
proventust, fl. 254.

Anno 1676. 30 Maii. Hunyad vármegyei árenda proventus 
és bárányváltó pénzt administrált, fl. 53'81. {így!)

Anno 1676. 2. Julii. Torda vármegyei árenda per
ceptor, Farkas István administrált azon vármegyebeli árenda 
proventust, fl. 100.

Anno 1676. 8. Julii. Administrált Boncza György 
Küküllő vármegyei árenda perceptor árendapénzt fl. 290. Qu.

Anno 1676. 12. Decembris. Küküllő vármegyei árenda 
perceptor, Boncza György administrált odavaló árenda pro
ventust, fl. 194" 13.

Anno 1677. 3. Julii. Yitézlő Musnai Márton Kolos vár
megyei árenda perceptorunk administrált tárházunkban

1 Mint a leírásokból látható a Boncza és Bencze György válta
kozva fordul elő ; de a két név nem egy személynek a neve, mert amaz 
Küküllő-, ez pedig Torda vármegye árenda perceptora volt. A két név 
egyébként ma is külön családi név.

15'
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odavaló árenda proventuspénzt száztizenhárom forintokat 
harminczkilencz pénzt, fl. 113 39. Qu.

Anno 1678. 12 Januarii. Hunyad vármegyei árenda 
perceptor administrált ti. 77-76.

Anno 1678. ugyanaz nap méhváltó pénzt kilenczven 
pénzt, restantia pénzt kilenczvenhat pénzt; in summa az 
felsővel együtt hetvenkilencz forintokat hatvankét pénzt, 
fl. 79-62. Qu.

Anno 1678. 14. Mártii. Fejér vármegyei árenda per
ceptor, Zalányi Pál administrált árendájában százkilenczven- 
négy forintot nyolczvanhét pénzt, fl. 194‘87. Qu.

1678. 28. Junii. Torda vármegyei árendátor árendájá
ban administrált száztizenhét forintot, fl. 117.

1678. 14. Decembris. Boncza György K üküllő vár
megyei árenda perceptor administrált tárházunkban pro 
anno praesenti azon vármegyebeli árendapénzt kétszáz 
forintot, fl. 200. Qu.

Anno 1679. 25. Április Inczédi Pál az szász papok 
annualis census catedralisokat és dézmák váltságát Rion- 
falván ez szerint szedte föl és administrálta: 1 Az szász- 
sebesi capitulum adott kétszázhét aranyot, aur. 207. Az 
beszterczei capitulum adott százötven aranyot, aur. 150. 
Item 14 lottos ezüstöt, m. 18. Az régeni capitulum adott 
ötvenhárom aranyot, aur. 53. Az kézdi capitulum adott 
kétszázkilenczven aranyot, aur. 290. Az régeni capitulum 
14 lottos ezüstöt, m. 7. Az medgyesi capitulum aranyat 
adott tizenkettőt, co aur. 12. Item tallért kétszázötvenhetet, 
<x> tall. 257- Az arany in summa, no. aur. 930. Az tallér 
in summa, tall. i. 257. Az ezüst 25 gira, m. 25.

1679. esztendőbeli Sz. György-napi görögök adaja teszen 
fl. 600, melyet Szabó Mátyás ez szerint erogált Szebenben : 
Eperjesi vásárlásra Görög Györgynek adott fl. 12. Habar- 
niczát 20 fontot vett 60 pénzivei, fl. 12. Orvokét 8-czat, 
fl. 2. Gyöngy- és klárisport, fl. 2. Fahéjolajt, fl. 2. Két vég 
landist, 27 forintjával, fl. 54. Három rézgyertyatartót, fl. 3'90. 
Két bokor vágókést, fl. 1'60. Egy vég házi vásznat, fl. 12. 
Czitromot 400, válogatva, fl. 18‘55. Narancsot nr. 110, 
fl. 9. Szakácsoknak késeket, fl. 2. Öt vég közönséges, kék 
posztót 18 forintjával, fl. 90. Telekiné asszonyon temetísire1 2 
egy vég kutnyikot, fl. 7. Tizenkét sing fejér, habos tafotát 
3 forintjával, fl. 30. Item Bethlen Gergely uram lengyel-

1 Az itt következő bejegyzések tartalmok szerint nem ide, hanem 
a Szász papok adója stb. megelőző czímhez tartoznak.

2 A Teleki Jánosné temetésére, a ki 1678. decz. 20-án halt 
meg Görgényben. V. ö. Czegei Vass György Naplói. Magy. Tört. 
Emlékek III. osztály XXXV. köt. 10. 1.
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országi útjára szekszenás lovakat adván, az szekszenás 
legénynek való fizetéssel együtt teszen fi. 131'60. Adott 
bé Szabó Mátyás uram fi. 23'95. Magok adtak be őngok 
kezekhez, én ott nem létemben, 180. így az summa tesz 
fi. 598’60. Szabó Mátyás uram vásárolásán ment el fi. 1.40, 
de őngok Alvinczen 25. Janii adtak egészen az görögök
nek quietantiát hatszáz forintokról, pro fi. 600.

1679. 18. Decembris. Albae szebeni polgármester uram 
küldött az honorárium pénzben kétezerkilenczszáz forin
tokat, kitudván az királybíró uram számára való száz 
forintot, melyet Urunk őnga konferált ő kglmének, oc 
fi. 2900, mely vagyon húsz sacskókban, co sac. nr. 20.

H a r m i n c z a d o k r ú l  v a l ó  p r o v e n t u s .

1673- 8. Januarii. Kis Kristóf hozott törcsvári liarmin- 
czad árendájában ezer forintot, co fi. 1000. Item vásárlást 
negyvenhárom forintot s ötven pénz árát, co pro fi. 43‘50.

[.Később közbeszúrva:] Egy kosár fügét, egy kosár 
malosa szőlőt, egy kis sacskó mandulát, habarniczát tizen
két fontot, co libr. 12.

Anno 1673. die 8. mensis Januarii. Administrált az 
verestoronyi rationista, Boros János fűszerszámot,ez szerint:

Borsot másfél font héján hatvan fontot, libr. 60. 
Gyömbért 11 lót héján harmincz fontot, co libr. 30. Sáfránt 
ötödfél lót héján hat fontot, co libr. 6. Szerecsendióvirágot 
három fontot, lib. 3. Szekíűet három fontot, co lib. 3. Fahajat 
három fontot, co lib. 3. Nádmézet tizenhat fontot és egy 
negyedrészt, co libr. 16 lu-

1673. 19. Januarii küldöttek Horvát Andrásék és 
Kristófék vásárlást ez szerint: Egy öreg vizát negyven 
oroszlános tallérban, az hozatása penig húsz oroszlányos 
tallér. Summa orosz. tall. 60. [Item habarniczát harmincz
hat okát okajátl1 1 oroszl. talléron; malosaszőlőt s fügét 
tizennegyedfél oroszlános talléron. Mandolát hüszonnyolcz 
tallér árát. In summa az vásárlás 137 oroszlányos tallér érő s fél.

1673. 6. Februarii. Horvát András s Kis Kristóf az 
törcsvári harminczadnak árendájában administráltak ezer 
forintot, co fi. 1000. Item Hajdú János étekfogónk adott az 
borok vétele toldására négy forintot, co fi. 4.

1 A [zárójelbe tett rész keresztül van húzva s a lapszélen ez 
a megjegyzés kíséri: Visszaadtuk.
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1673. 9. Februarii. Köblös Péter küldött Fogarasban 
kolosvári harminczadosságárúl való restantia proventusból 
hétszázhuszonhárom forintot, co fl. 723.

1673. 4. Mártii. Horvát Andrásék és Kis Kristófék 
az törcsvári harminczadrúl administráltak készpénzt ezer 
forintot, co fl. 1000. Negyven font habarniczát, fontját hetvenöt 
pénzben, teszen az ára fl. 30. Harminczegy ejtel czitrom 
levet, ejtelit hatvan pénzen, teszen az ára fl. 18‘60. Két 
kantár riskását, mély mérés szerint lőtt 136 font, kantárját 
tíz forintban, teszen az ára fl. 20. Háromszáz narancsot s 
háromszáz czitromot, nyolcz-nyolcz pénzen egyet, teszen az 
ára fl. 48. Az vásárlással együtt teszen in summa fl. 1116‘60.

1673. 1. Április küldött zajkányi s volkányi har- 
minczadosunk harminGzad pénzt, fl. 130. Item contrabont 
kéneső árát készpénzt, fl. 66. Item ugyanazon kívül való 
kéneső árában küldött tizennégy forint ára czitromot, pro fl. 14.

1673. 5. Április. Horvát András és Kis Kristófék hoztak 
az törcsvári harminczadnak árendájában meg proventus 
pénzt ezer forintot, oo fl. 1000. Item ugyanezen nap ugyan 
Horvát András és Kis Kristófék az szigeti, máramarosi és 
kolosvári harminczad árendájában administráltak ezerhárom- 
százkilenczvenkét forintot s huszonöt pénzt, co fl. 1392'25.

1673. 21. Április. Kis Kristóf küldött az harminczadok 
árendájában húsz apró tonna eleven gyömbért, narancsos 
és czitromos is lévén benne, tizennégy forintban, oo fl. 14.

Anno 1673. 21. Április. Horvát András és Kis Kristófék 
az harminczadok árendájában vásárlást ez szerint küldtek: 
Egy kantár faolajat, mely 120 fontot teszen, fontja esvén 
25 pénzen, teszen fl. 30. Ötven font mondola magot, fontját 
45 pénzen, teszen az ára fl. 22 50. Hatvan font kapornyát, 
fontját 20 pénzen, pro fl. 12. Harmincz poma gránátot, 
egyet 19 pénzen, fl. 5‘70. Kétszázötven tengeri heringet, 
2 pénzivei, teszen fl. 5. Két, öreg, tengeri heringet, 35 pén
zivei, fl. 0‘70. Azelőtt is hozott volt egy kantár riskását, 
pro fl. 10. Az vásárlás in summa teszen fl. 85'90.

Anno 1673. 9. Mártii. Administrált Horvát András és 
Kis Kristóf az harminczadok árendájában áprilisi proventus- 
pénzt fl. 1000, oo ezer forintokot. Item 800 heringet 5 pén
zivei; 650 czitromat és 300 narancsot 5 pénzivei, teszen 
fl. 87-50.

Anno 1673. 10. Maii. Páter János a jövendő esztendőre 
való harminczad proventusabeli árenda summából admi
nistrált tárházunkban, arról adott quietantiánk szerént, ezer 
forintokat, CO fl. 1000.

Anno 1673. die 13. Maii. Volkányi harminczodos, Tornya 
Péter az odavaló harminczad proventusból administrált, az
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arról adott quietantiánk szerént, tárházunkban másfél száz 
forintot, CO íl. 150.

Anno 1673. die 1. Junii szászvárosi harminczad áren- 
dáját (ugyanott lakó ifjú Fodor István uram maga áren- 
dálván meg az jövendő esztendőre is négyszáz forintokban, 
mely kezdődik az megírt 1. júniustól fogva) fi. 400. Erről 
vagyon quietantia sub. dato 1. Junii 1673.

1673. 30. Maii. Tornya Péter administrált harminczad 
pénzt százötvenhárom forintot, co fi. 153.

1673. 8. Junii. Horvát András és Kis Kristóf az törcs- 
vári harminczadrúl administráltak ezer forintot, co fl. 1000. 
Iteni egy mása vizát, pro fl. 16. Tizenhat ejtel czitrom- 
levet, pro fl. 8‘50 ; vévén ejtelit 50 pénzen. [Tizenöt font 
kapornyát, libr. 15, 20 pénzen fontját, tészen az ára fl. 2.]1

1673. 16. Junii. Cserei Farkas harminczadosságárúl 
való restantia pénzt is administrált, fl. 365'35.

1673. 27. Junii. Administrált az verestornyi rationista 
egy kántorra való fűszerszámat ez szerint: Borsot libr. 60, 
van héja libr. V2. Gyömbért libr. 30, van héja negyed
rész héján egy font. Sáfránt öt lót héján hat fontot, co libr. 6. 
Nádmézet tizenöt fontot, libr. 15; van héja libr. 1. Sze
recsendió virágot három fontot, libr. 3. Szekfüet három 
fontot, co libr. 3. Fahajat három fontot, co libr. 3.

1674-ben restantiákat is administrált három kántorra; 
még egy kántorra való restantia van hátra.

1673. 21. Junii. Kis Kristóf az ináramarosi és több 
harminczadok árendájában administrált fl. 1900.

1673. 6. Julii. Az törcsvári harminczad árendájában 
Horvát András és Kis Kristófék kész pénzt administráltak, 
fl. 1000, co ezer.

1673. 17. Julii. Kis Kristófék és Horvát Andrásék 
az harminczad árendájában administráltak posztónak való, 
hat mása gyapjút; huszonegy forintjával teszen az 
ára fl. 126.

1673.2. Augusti. Tornya Péter, zajkáni harminczadosunk 
administrált tárházunkban készpénzül százötvenkilencz forin
tokat harminczhárom pénzt. Item tíz vég abát is, négy
négy forintjával; melynek az ára teszen negyven forintot. 
In summa administrált, fl. 199 33.

1673. die 6. Augusti törcsvári harminczadunk árendá
jában, törcsvári harminczadosunk, Horvát András administrált 
tárházunkban, arról adott quietantiánk szerint, ezer forintot, 
co f l .  1000.

1 Az itt [zárójel]-ben közölt bejegyzés az eredeti szövegben 
keresztül van húzva.
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1678. die 6. Augusti. Páter János váradgyai és dévai 
harminczadunk árendátora, azon harminczadunk árendásában 
való proventust folyó pénzűi administrált tárházunkban, 
arrúl adott quietantiánk szerint, ezer forintot, <x> fl. 1000.

1673. 24. Augusti. Administrált Horvát András és 
Kis Kristóf harminczadosunk administráltanak {így!) har- 
minczkét font habarniczát, co libr. 32; hetven pénzben fontját, 
tészen az ára fi. 22‘40. Item tizennyolcz font héján egy 
kantár faolajat huszonhárom forintban s harminczhárom 
pénzben, co fl. 23 33 Huszonnégy ejtel czitromlevet, pro 
fi. 13'40. Az edényit ötven pénzben, co den. 50. Quietáltuk.

Anno 1673. 27. Augusti. Horvát András és Kis Kristóf 
törcsvári harminczadosok Eperjesről hozattak vásárlásokot 
ez szerint: Három féle confrejtet, hat fontot, co libr. 6, vöttek 
helyben, fi. 7 20. Külön, másfélét egy fontot, <x> libr. 1, pro 
fl. 2’20. Két font szerecsendió virágot, co libr. 2, pro fl. 14. 
Két font szekfüvet, co libr. 2, pro fl. 14 Nádmézet, egy 
követ másfél fontot, pro fl. 12. Mely vásárlásoknak szekérbére, 
eperjesi harminczadja és az borsnak takaró-gyolcsa, fl. 3‘30. 
Generális summa pecuniarum facit fl. 68'20. (Quietáltuk.)

1673. 7. Septembris. Horvát András és Kis Kristófek 
törcsvári pénzt administráltak, fl. 1000.

1673. 28. Septembris. Zajkányi és volkányi harmin
czadosunk, n. Pornya Péter administrált tárházunkban har- 
minczad proventust száz forintot, az róla adott quietantiák 
szerint.

1673. 28. Septembris. Kis Kristóf és Horvát Andrásék 
az máramarosi, dési, láposi és kolosvári harminczadok áren- 
dájában administráltak fl. 1445.

1673- 5. Octobris. Horvát Andrásék és Kis Kristóféit 
az törcsvári harminczad árendájában administráltak ezer 
forintot, oo fl. 1000.

1673. 14 Octobris. Tornya Péter administrált zajkányi 
harminczad proventust ez esztendőre, fl. 100; tavalyi esz
tendőre való harminczad restantia pénzt, fl. 87. Summa 
fl. 187. Quietáltuk.

1673. 18. Octobris. Lengyelországból Kis Kristófék s 
Horvát Andrásék hoztak vásárlást az harminczadok áren
dájában százötvenkét forint árát s kilenczven pénz árát, 
mely így következik rendre :1

Item ezen kivűl két vég köz, veres bársont pro fl. 80.
Die 2. Octobris administrált az verestoronyi rationista: 

Borsot öttenkilenczedfél fontot, oo libr. 58V2. Gyömbért har-

1 A felsorolás elmaradt; bár a későbbi bejegyzésre a Napló
ban 10—12 sornyi üres helyet hagytak.

- d  s í
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mincz fontot, <x> libr. 30. Sáfránt három lót héján hat fontot, <x> 
libr. 6. Nádmézet libr. 15. Szerecsendió virágot három 
fontot, ős libr. 3. Szekfűet libr. 3. Fahajat libr. 3.

1673. 3. Novembris. Két kosár czitromot Horvát And- 
rásék küldtek húsz oroszlányos tallérokban, <x> orosz. tall. 20.

1673. 9. Novembris. Horvát Andrásék és Kris Kristó- 
fék az törcsvári harminczad árendájában adtninistráltak 
kilenczszáznyolczvankilencz forintot, <x> fl. 989.

Item vizát is egy tonnáival; {így!) de erről quietantiát 
nem adtunk.

1673. 14. Novembris adtunk Tornya Péternek quie
tantiát száz forintról, melyet 14. Octobris administrált volt. 
Item mostan administrált tizenhat tallér érő vizát; item 
contrabontban jutott négy rókafar bérlést és négy vég, 
fejér abát is, melyekről az megirt 14. Novembris adtunk 
quietantiát.

1673. 26. Novembris. Csíki vámos, Illyés Ferencz admi
nistrált restantia vámpénzt, fl. 24'10.

1674. 1. Januarii. Az beszterczei bíró, Frim Tamás 
az nálok levő harminczad árendájáért annuatim járandó 
száz aranyért, imperiális tallérokat administrált, tall. i. 200.

Kis Kristóftól egy néhány úttal való vásárlás, mely az
1673. esztendőben 13. Decembris nekie adatott quietantia 
szerint így következik és az harminczadok árendájában 
tudódgyék : Tizenegy párduczbűrt pro tall. i. 200. Huszon
négy hiúz mállyat1 pro. tall. i. 130. Orientalis gyöngyöt 8 
szálat, pro tál. i. 140. Két czaffragot, pro tál. i. 170. Fél 
sing köz bársont, pro. tál. i. 1. Két sing hajszín angliait, 
pro tál. i. 5. Summa teszen tál. i. 646.

1673. 9. Decembris. Horvát András és Kis Kritófék 
az törcsvári harminczad árendájában administráltak kész
pénzt ezer forintot, co fl. 1000.

Item vásárlást: Egy kantár riskását pro fl. 9. Nyolcz 
ejtel czitrondevet pro fl. 4‘80. Két font gyapot fonalat 
pro fl. 1'20. Vizát száznegyvennégy fontot, pro fl. 17'28. 
Az edínyét vették pro fl. 0'50. In summa az vásárlás teszen 
fl. 32-78.

1673. 21. Decembris. Kis Kristóf máramarosi, dési, 
láposi harminczadok árendájában administrált készpénzt 
ezer forintot, <x> fl. 1000. Item tíz sing kanaváczot is vettünk 
tűle hét-hét forinton singit. Teszen az ára fl. 70, melyet is 
az harminczad árendában kell adni.

1673. die 29. Decembris. Zajkáni harminczados, Tornya 
Péter hívünk administrált most száz forintot; ez előtt is

1 Tudniillik hiúzmálat. értsd : hiúz hasibőrt.
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vizát administrált volt, hat forint árát és csigát is, száz- 
nyolczvan pénz árát. In summa fl. 107'80.

1674. 1. Januarii. Horvát András az harminczadok 
árendájában ilyen vásárlásokat küldött: Malosa szőlőt s 
fügét két kantárt; az ára teszen fl. 2. Czitrom levet 11 ejtelt, 
ejtelit hatvan pénzen. Mondolát 22 fontot, fontját harminczöt 
pénzen. Vizát fél mását; az ára teszen fl. 8'65. Faolajat 
száz fontot, fontját huszonöt pénzen; teszen az ára fl. 25.

1674. 8. Januarii. Horvát András törcsvári harmin- 
czadunk egyik árendátora az harminczad árendájában admini
strált Ebesíálvára ezer forintokat, oo fl. 1000.

1674. 9. Januarii. Administrált az verestoronyi rationista 
fűszerszámot, egy kántorra, ez szerint: Borsot hatvan fontot, 
libr. 60. Gyömbért harmincz fontot, <x> libr. 30. Sáfránt hat 
fontot, c o  libr. 6. Nádmézet tizenöt fontot, co  libr. 15. Szerecsen
dió virágot három fontot, libr. 3. Szekfűet, három fontot, 
libr. 3. Fahajat három fontot, co  libr. 3. Az étekfogó qnietálta.

1674. 15. Januarii. Kis Kristóf küldött négy tonnácska 
eleven gyömbért; 120 pénzivei az ára fl. 4'80. Item Eper
jesről hozott odavaló fonttal huszonhat font confectumot 
harminczhat forintban, co  pro fl. 36.

1674. 6. Februarii. Horvát Andrásék és Kis Kristófék 
kész pénzt az harminczadrúl hoztak, fl. 71'12.

1674. 8. Februarii. Az törcsvári harminczad árendájá
ban Horvát Andrásék administráltak készpénzt, fl. 1000. 
Item 170 font faolajat, fontját huszonöt pénzével, teszen az 
ára fl. 42'50.

1674. die 1. Mártii. Tornya Péter zajkányi s valkányi 
harminczados administrált pro anno 1673. jam praeterito 
ottvaló harminczad proventust, fl. 133.

1674. die 5. Mártii törcsvári harminczados, Horvát 
András és Kis Kristóf Törcsvárról administráltanak har
minczad proventust pro Februario, tallérúl és sustákúl ezer 
forintokot, co  fl. 1000 és egy kantár riskását, pro fl. 10'50. 
Quietálta praefectus uram.

1674. 24. Mártii vásároltatott Horvát András 100 naran
csokot ; egyikét-egyikét nyolcz-nyolcz pénzen, tészen az 
ára fl. 8. Item czitromot is 380; ennek is egyikét-egyikét 
nyolcz-nyolcz pénzen, teszen az ára fl. 30'40. (Quietáltuk.)

1674. 26. Mártii. Kis Kristóf administrált proventus- 
pénzt ezernégyszázkilenczvennégy forintot negyvenegy pénzt, 
fl. 1494*41. Quietáltuk.

1674. 3- Április. Administrált Horvát András proventus- 
pénzt, fl. 999'61. Rjestat] dénár. 49. Quietáltuk.

1674. 11. mensis Április. Tornya Péter administrált 
nyolcz vég abát harminczkét forintban, c o  fl. 32.
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1674. 14. Április. Horvát András és Kis Kristóf adrni- 
nistráltanak harminczad árendájában egy vizát s tíz posárt, 
pro fl. 29. Item az előtt tíz posárt administráltanak volt, 
pro fl. 5. (Quietáltuk.)

1674. 3 Maii. Az verestornyi rationista ez szerint adnii- 
nistrálta az fűszerszámot két kántorra valót: Borsot száz
húsz fontot, co libr. nro. 120. Gyömbért hatvan fontot, c© 
libr. nro. 60. Szekfüvet hat fontot, c© libr. nro. 6. Szerecsen
dió virágot hat fontot, e© libr. 6. Nádmézet harmincz fontot, 
ex) libr. 30. Török sáfránt is tizenkét fontot, c© libr. 12.

1674. 10. Maii törcsvári proventust az praefectus hozott 
be, melyet Horvát András és Kis Kristófék administráltak, 
ezer forintot, oo fl. 1000. Item faolajat1 kilenczven fontot, c© 
libr. 90; fontját vévén huszonöt pénzen, facit fl. 22'50. 
Czitromlevet huszonkilencz ejtelt, oct. 29; ejtelit vevén 
huszonöt-öt pénzen, facit fl. 21'75. lliskását száztizenkét 
fontot, c© 112, pro fl. 8'96.1 2 Kapornyát hatvan fontot, 
libr. 60, fontját vévén harmincz pénzen, facit fl. 18. 
Heringet 400, egyet nyolczadfél pénzen, facit fl. 30. Ezeknek 
edényét vévén fl. 1, tészen egész summája fl. 1102'21. Qu.

Anno 1674. 12. Maii. Zajkányi és valkányi har- 
minczados, Tornya Péter administrált tárházunkban odavaló 
proventust százharminczhét forintot, o© fl. 137.

1674. 22. Maii. Fodor István administrálta az har
minczad árendáját, fl. 400, c© négyszáz forintot. Item annak- 
utána, mivel aranyat tartozott volna administrálni, az száz 
aranynak superfluitásáért administrált fl. 25.

1674. 25. Maii. Páter János administrált kezénél levő 
harminczadok proventusában kétszáz forintot, elsőbben,
c© fl. 200.

1674. 4. Junii. Páter János administrált az kezénél 
levő harminczad proventusában ezerötszáz forintot, c© fl. 1500.

1674. 6. Junii. Horvát András az májusi proventusban 
küldött fl. 530. R|estal] nála még fl. 470. Item heringet 
400, öt-öt pénzivei, facit fl. 20. Czitromlevet oct. 30; den. 
75, fl. 25‘50.3 Czitromot s narancsot is, nro. 50.

20. Junii. Horvát András fl. 450 (t. i. administrált).
Anno 1674. die 21. Junii. Zajkányi és valkányi har- 

minczados, Tornya Péter administrált tárházunkban oda
való harminczad proventuspénzt száz forintot, c© fl. 100.

1 Eredetileg Riskását volt írva.
2 Eredetileg ez volt írva: Riskását egy kantárt pro fl. 9'(?), 

kell lenni benne libr. 120. E bejegyzés helyett aztán a fentebbi szöveg 
van a kihúzott rósz felibe beírva. Az első szöveg pénz összege a 
javítás miatt ki nem olvasható.

3 T. i. cum denariis 75 facit fl. 25‘50.
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Anno 1674. 26. Junii. Administrált Kis Kristóf szigeti, 
dési, kolosvári proventust ezerhatszáztizenhat forintokat és 
húsz pénzt, o s fi. 1616'20.

1674. 22. Junii. Páter János nála levő harminczadok 
proventusábúl adott Fábián János balásfalvi udvarbíránk 
kezében marhák vételire ötszáz forintot, o s fi. 500.

1674. 8. Julii. Horvát András administrált proventus- 
pénzt ezer forintot, oo fi. 1000. Item az restantia húsz forin
tot is, os fi. 20.

1674. 9. Julii. Páter János administrált az harminczadok 
proventusában ez szerint: Az két professoroknak húsz sing 
gránátot negyven forintban, os pro fi. 40. Az előtt adott 
volt az balásfalvi udvarbíró kezében ötszáz forintot marhák 
vásárlására, os fi. 500. Az császár lovára adott hat sing 
angliait, pro fl. 30, Két vég persiai bagaziát, pro fi. 7.

1674. 11. Julii. Administrált Batizi János sóakna 
proventusából tárházunkban ezerháromszáz forintokot, os 

fl. 1300.
1674. 6. Augusti törcsvári harminczad proventust 

Horvát András administrált kilenczszázkilenczvenhét forintot, 
<*> fl. 997.

Anno 1674. 3. Septembris n. Páter János administrált 
tárházunkban portusi proventuspénzt ezer forintot, os 

f l .  1000.
1674. 3. Septembris. Kis Kristóf administrált tár

házunkban harminczad proventust, kész pénzül ezernégy
száz forintot, co fl. 1400. Item vásárlásunkra is költött ez 
szerint: Négy mása ónra, fl. 60. Két mása glétre, fl. 20. 
Szekérbérben, fl. 5. 69 angliai posztóért, fl. 345. Egy font 
aranyos fonál, fl. 40. Rácz Lászlónak com[missioja], fl. 55. 
Egy vég remekre, fl. 60. Summa fl. 585, ötszáznyoicz- 
vanöt forint.

Anno 1674. 5. Septembris. Horvát András törcsvári 
harminczad proventust administrált tárházunkban készpénzt 
kilenczszázhatvan forintot, melyről quietáltuk, os fl. 960. Item 
harmadfél kantár riskását huszonegy forintban, o s f l . 21. Item 
egy másavizát tizennyolcz forintban, o s fl. 18. Summa fl. 999.

Anno 1674. 7. Octobris. Administrált Horvát András 
tárházunkban készpénzt ezer forintokot, os fl. 1000. Ötvenegy 
font sós habarnyiczát, fontját vévén hatvanöt-öt pénzen, 
teszen fl. 33'15. Negyvenkét ejtel czitromlevet, ejtelit vevén 
hatvanhárom pénzen, tészen 25'20. Item ugyan Horvát 
András hívünk administrált die 8. Octobris háromszáz czit- 
romot, melynek az ára teszen tizennyolcz forintot, co fl. 18. 
Item fél mása vizát, melynek az ára teszen kilencz forintot, 
fl. 9. Summa fl. 27.
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1674. 18. Octobris verestoronyi rationista, vitézlő Kraj- 
czár János administrált egy kántorra való fűszerszámot ez 
szerint: Borsot, libr. 60. Gyömbért, libr. 30. Sáfránt, libr.
6. Szerecsendió virágot, libr. 3. Szekfűet, libr. 3. Fahajat, 
libr. 3. Nádmézet, libr. 15.

1674. 22. Octobris. Administrált Tornya Péter proventus- 
pénzt, fi. 199'40. (Quietáltuk.)1

Anno 1674. 9. Novembris törcsvári liarminczadosunk 
nemfes] Horvát András hívünk administrált tárházunkban 
harminczad proventust ezer forintokat. Item czitromot tizen
hat forint árát. Item az mely hat mása kénesőt adtunk 
volt 15. Octobris hitelben, annak is az árát meghozta, úgy 
mint nyolczszáznegyven forintot. Ez az pénz vagyon ösz- 
vességgel négy sacskókban in summa fi. 1840.

Anno 1674. 19. Novembris. Horvát András administrált 
tárházunkban vásárlásokot ez szerint: Vizát harmadfél mását, 
os cent. 21/2, pro fi. 45. Figét egy kantárral, pro fi. 13. 
Faolajat másfél kantárt, pro fi. 36; mely vásárlás teszen 
in summa kilenczvennégy forintokot, fi. 94. (Magunk 
quietáltuk.)

Anno 1674. 22. Novembris. Zajkáni harminczadosunk 
Tornya Péter administrált egy egész testebeli vizát, mely
nek az ára tészen harminczhat forintot s nyolczvan pénzt, 
oc fi. 36-80.

1674. 20. Decembris. Az beszterczeiek esztendőnként 
tartozó harminczadért való száz arany árendát administrálták 
Fejérváratt, co aur. nro. 100.

1674. 24. Decembris. Kis Kristóf administrált harmin
czad proventust ezer forintot, <x> fi. 1000.

1675. die 7. Januarii. Horvát András verestornyi har
minczadosunk az elmúlt 1674. esztendőre való proventust 
administrált kétezer forintokat, co fi. 2000. Item hat vég fekete 
posztót másfél száz forintban, co fi. 150. Item egy testebeli 
vizát ötven forintban, co fi. 50. Item másfél kantár malosa 
szőlőt tizenöt forintban, co fi. 15.

1675. 8. Januarii. Batizi administrált az elmúlt eszten
dőre, az jószág urbáriuma szerint, nesteket no. 39. Otven- 
nyolcz fogoly madarat, no. 58 Quietáltuk.

1675. 2. Februarii. Administrált Horvát András pénzt, 
fi. 1000. Egy huszonnégy oroszlyános (így f) talléros vizát, 
tizenegy oroszlyános tallért érő. Tizenöt oka mandulát. Másfél 
kantár faolajat, kantárját fi. 27, co huszonhét. In summa

1 Ezután egy megkezdett és kihúzott bejegyzés következik, 
melynek egy sornyi szövege ez : Anno 1674. 4. Novembris admi
nistrált Páter János az . . .
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teszen fl. 40'50. Harmincznyolcz ejtel czitromlevet, co oct. 
38, ejtelit pro den. 50, teszen in summa fl. 4. Harmincz 
font kapornyát, fontját huszonöt pénzen, facit fl. 7'50. Tota 
administratio facit fl. 1125. Magunk quietáltuk.

1675. 1. Februarii. Verestornyi rationista administrált 
egy kántorra való fűszerszámot ez szerint: Borsot libr. 60. 
Gyömbért libr. 30. Sáfránt libr. 6. Szerecsendió virágot 
lib. 1. Szekfűet libr. 3. Fahajat libr. 3. Nádmézet libr. 15. 
Etekfogó quietálta.

1675. die 2. Mártii. Csiki vashámori gondviselő admi
nistrált csiki vám proventust, fl. 187'15.

Die 7. Mártii 1675. Tornya Péter zajkáni és valkányi 
harminczadosunk administrált tárházunkban az 1673. esz
tendőről harminczhárom forintot s nyolczvan pénzt és az
1674. esztendőről való proventust kétszáz forintokat. In 
summa fl. 233'80.

Die 5- Mártii 1675. Horvát János törcsvári harmincza
dosunk administrált tárházunkban az odavaló harminczad 
proventust ezer forintot. Item háromszáz czitromot, narancs
csal együtt; hét-hét pénzzel computálván, huszonegy forint
ban. In summa fl. 1021.

1675. 23. Mártii. Kis Kristóf küldött Fogarasban dési, 
szigeti, láposi és kolosvári harminczadok árendájában ezer- 
négyszázkilenczvenhárom forintot, co fl. 1493.

1675-ben mikoron commissariusokat rendeltek az vég
beli dolgoknak eligazítására, azoknak Kis Kristóftúl ilyen 
marhákat hozatván el, melyekrűl quietáltuk is Kristófot; 
adattunk kezekben Ebesfalván létünkben Nalácziuram által:

Két vég angliai posztót, egyik veres, másik teczszín. 
continent ul. 431/21/4 (igy!). Fajlandist egy véggel, vere
sei, ul. 33. Egy vég kék, más viola szín, 3-dik zöld 9772. 
Gránát vég posztót, facit ul. 971/2. Egy vég meggyszín 
gránátot, ul 3172- Két vég landis posztónak — melyet nem 
találtunk felírva — az ára, az 27. Április adott quietantia 
szerint teszen fl. 56. Item Inczédi Ersók számára 18 sing 
kamukát, fl. 31'50

1675. 29. Mártii az szebeni szolgától küldött Kis 
Kristóf öcscse, Czompo György, Fogarasban remek posztót 
két darabban, ul. 27, 1 fertjály]. Item landis posztót 
ul. 143/4. [Errűl quietantiát nem adunk még.]1 Quietáltuk
27. Április.

1675. 10. Április. Verestoronyi rationista administrált: 
Borsot libr. 60; restantiában van három fertály. Gyömbért

1 Az itt zárójelbe tett bejegyzés keresztül van húzva, minek 
az utána következő megjegyzés magyarázatát adja.
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libr. 30; restantiában van lót 12. Török sáfránt libr. 6; héja 
van lót 2V2, könting héján.1 Szerecsendió virágot libr. 3. 
Szekfüet libr. 3. Fahajat libr. 3. Nádinézet libr. 15, héja 
egy fertály. Az étekfogó quietálta.

Anno 1675. die 2. Április. Horvát András hívünk admi- 
nistrált az törcsvári harminczad árendájában: Készpénzt 
ezer forintot, <x> fi. 1000. Ötszáz heringet, cum den. 3, pro 
fi. 15. Harminczöt ejtel czitromlevet, pro fi. 17'50. Száz 
font faolajat, pro fi. 20. Negyven font mandolát, pro fi. 20. 
Kétszáz pomagránátot, pro fl. 24. Item orvosságot pótolt, 
pro fl. 8. Quietáltuk róla.

1675. 27. Április. Kis Kristófnak ezekről adtunk quie- 
tantiát commissiónk szerint, húsz sing teczin, virágos bár
sonyról, fl. 200.1 2 Húsz sing atlaczról, fl. 80.3 Nyolcz = 8 
sing angliai posztóról, fl. 40. Item zászlónak való takarók
ról, fl. 264'90. Már eddigről minden quietantiái extálnak.

1675. 27. Április. Horvát János és Kis Kristóf az har- 
minczadok árendájában, az mely ezerhuszonhét forint és 
kilenczvenhét pénzzel adósa maradtak volt, abban admi- 
nistráltak kétszázötvenhat forintot és nyolczvankét pénzt,
co fl. 256-82.

Új contractus szerént: 4
1675. 4. Maii. Horvát András törcsvári harminczado- 

sunk administrált készpénzt ezer forintot, <x> fl. 1000. Két 
kantár riskását tizenöt forintban, <x> fl. 15.

1675. 4. Maii Páter János az váradgyai harminczad 
proventusból administrált tárházunkban ezer forintot, cc 
fl. 1000.

1675. die 9. Maii. Horvát András törcsvári harmincza- 
dosunk küldött hatszázhetven heringet, egyet-egyet vétet
vén nyolczadfél pénzen, melynek is az ára tészen in 
summa fl. 50‘25. Item ejusdem, negyven pomagranatot 
tíz pénzével vétetvén, melyeknek is az ára teszen in 
summa fl. 4.

1675. 27. Maii. Páter János administrált kezénél levő 
harminczadok árendájában hatvanhat s fél sing gránátot, 
négy forintjával teszen fl. 346. Quietáltuk.

1675. die 8. Junii. Tornya Péter zajkányi s volkányi 
proventust administrált, co fl. 200.

1 Eredeti szövegből az írásjel hiányzik; ennélfogva más irás- 
jelzéssel lehet: héja van lót 2, */» köntinq héján is.

2 Javítva 160-ról.
3 Javítva 50-ről, lapszélen ezzel a m egjegyzéssel: E zt ö nagysága 

kegyelmességéből corrigáltuk.
4 Április hónapban u. i. a régi szerződés lejárt s a májusi 

beszolgáltatást már az új contractus szerint számították.
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1675. 8. Junii. Horvát András administrált az törcs- 
vári harminczad árendájában fl. 998'20. Item négyszáz 
keringet, öt pénzivei, teszen fl. 20.

1675. 8. Junii. Páter János administrált az contractus 
szerint kezénél levő harminczadok árendájában: Angliai 
posztót s 8 forintos, 10 sing, velenczei gránátot; az ang
liait öt forintjával számlálván, ötszázhetvenkét forint árát, 
co pro fl. 572.

1675. 11. Junii. Kis Kristóf számadása igazitatlan 
maradván, az elmúlt esztendőről, utolsó holnapra, úgymint 
áprilisra való, mely volt in summa 416'96, melyről tett 
ilyen igazítást: Az conven[tiós] szolgáknak erogált fl. 17*89. 
Petróczi uramnak adatott egy vég köz, landis posztót. 
Erfogált] fl. 28. Készpénzül adott be fl. 371*7. Summa 
fl. 416*96.

Kis Kristóf az új contractus szerént:
1675. 11. Junii administrált tárházunkban fl. 300. 

Item azon 11. Junii, arról is adatott quietantia szerint 
administrált készpénzt fl. 223. Item az elébbeni contractus 
szerént maradván fenn in summa fl. 849, erről is ezen 11. 
Junii adott quietantiánkban vagyon írás, fl. 849.

[Lapszélen :] NB. Ezt a vásárlást tudá az elmúlt kán
torra való pénzhozásban 3. Julii 1675.

Anno 1675. 21. Junii. Horvát András küldött nyolcz 
forint ára riskását, co pro fl. 8.

1675. 2. Julii. Eligazodván ez elmúlt esztendőbeli, 
Páter János aknák és harminczadok árendájáról való dolga, 
maradott volt adóssá fl. 28, melyet is megadott die 1. 
Julii. Quietáltuk egészlen.

1675. 1. Julii árendálván meg Budai Péter az szász
városi harminczadot esztendőfre] ez mai napiglan négyszáz 
forintban, co in fl. 400, mely négyszáz forintokot 2. Julii 
administrált tárházunkban, kétszáz imp. tallérokat, od tál. 
imp. 200.

1675. 6. Julii. Horvát András administrált ezer forin
tokot, co fl. 1000. (Magunk quietáltuk.)

1675- die 8. Julii. Vitézlő Tornya Péter zajkányi és 
volkányi harminczadosunk odavaló harminczad proventus- 
pénzt administrált tárházunkban, <x> fl. 199*40.

1675. 3. Augusti. Budai Péter hívünktől praefectusunk 
által az harminczad árendájában percipiáltattunk tallérúl 
ezer forintot, <x> fl. 1000.

Anno 1675. die 6- Agusti. Horvát András hívünk ad
ministrált tárházunkban törcsvári harminczad árenda pro- 
ventust, ezer forintot, lévén közte tallér 200, folyó pénzt 
fl. 600, summa fl. 1000. Item vásárlást is ez szerént:
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Nyolczvanöt font faolajat, cum den. 20, teszen az ára az 
edénynyel együtt fl. 17’50. Egy tonna fekete czitromlevet, 
pro fl. 56. Két kantár riskását harárostól; teszen az 
ára fl. 15.

1675. 4. Septembris. Horvát András törcsvári harmin- 
czadosunk administrált ottvaló proventus pénzt, ezer forintot, 
oo fl. 1000. Quietáltuk.

Anno 1675. 6. Octobris, Horvát András törcsvári har- 
minczadosunk administrált ottvaló proventust, ezer forin
tokat, fl. 1000 Quietáltuk.

Anno 1675- 10. Octobris. Horvát András administrált 
egy mása vizát, pro fl. 18. Két kosár czitromot, pro fl. 40. 
Quietáltuk.

Anno 1675. 29. Octobris, Zajkáni harminczadosunk, 
Tornya Péter administrált harminczad proventust, fl. 185‘87.

Anno 1675. 9. Novembris. Horvát András administrálta 
törcsvári proventust (így!) ezer forintokot, <*> fl 1000.

1679. 14. Novembris. Budai Péter és Gyuricza az har
minczad árendában adott ötven sing török gránátot, pro 
fl 200.

1675. die 17. Novembris. Ugyan őkglmek adtanak 
be az harminczad árendájában 25 sing török gránátot, pro 
fl. nro. 100.

Anno 1675.1 administrált volt Tornya Péter zajkáni 
harminczadosunk két öreg, testebeli vizát, melynek ára az 
neki adott quietantia szerént teszen fl. 54'67. Adtunk 
quietantiát 27. Novembris.

1675. 24. Septembris. Kis Kristóftúl Szamosújváratt 
ez szerint vásárolván az görögök Sz. Márton napjára tar
tozandó adaját, melyet 25. Novembris kezében adtak, az 
árúban tudtuk. És azután is keveset vásárolván az köbő (így !) 
pénzbűi is tódtuk, mely vásárlás így következik: Két darab 
keskeny, arany csipkét, 8 lotot; lotját harmadfél forinton, 
teszen fl. 20. Fejér fátyolr, öt singet egy fertált; singit 
három forinton, tészen az ára fl. 16‘75. Spanyol viaszát, 
hat darabot, pro fl. 3. Keskenyebb, fejér, sárga, arany csipkét, 
14 lotot; harmadfél forintjával, teszen fl. 35. Hat sing 
hajszín aranyos pántlikát, kilenczven pénzivei, teszen fl. 540. 
Teczszín, dufla aranyos, hat sing pántlikát 140 pénzivei, 
teszen fl. 840. Ránczos gyolcsot, három singet, pro fl. 3. 
Fekete fátyolt, 3 singet, 3-adfél forintjával, teszen fl. 7'50. 
Fekete kötést, tíz singet, 50 pénzivei, pro fl. 5. Más, fekete 
kötést is annyit, a szerint, fl. 5. Más fekete kötést, 5 singet, 
40 pénzivei, fl. 2. Más, keskeny, 5 sing tíz pénzes kötést,

1 A hónap és nap nincs feljegyezve.
S z á d e e z k y  B . : A p afi M . fe je d e le m  u d v a r t a r tá s a . 16
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ti. 0‘50. Más öt sing, 21 pénzes kötést, fl. 1'05. Ismét 
keskeny, arany galandot, 20 lotot; 170 pénzével, fl. 34. 
Ismét széles, ezüst galandot, 5 lotot, aranyat is annyit, 
17 pénzével, fl. 17. Két vég patyolatot, fl. 36. Harmadik vég 
patyolatot, fl. 14. Két pár strünföt, {így!) fl 16. Öt vég per- 
siai bagaziát, fl. 15. Item azelőtt Radnótra küldött egyet- 
másért, fl. 30. Gyöngyöt is adott fel. Szamosújváratt adtuk 
meg annak is az árát, fl. 150. Ismét enyedi sokadalombúl 
küldött két vég patyolatot, fl. 80. Huszonnegyedfél sing 
bulya vászonért, fl. 22. Yinczi sokadalombúl két sing sima, 
hajszín, dufla bársonyért, 8 forintjával, fl. 81. Ötven sing 
tafotáért, singiért ötven pénzt adván, [fl. 25].1 In summa 
teszen fl. 607'60.

1675. 28. Novembris. Horvát András administrált vásár
lást ez szerint: Egy kosár czitromot, pro orosz. tall. 8. 
Tizenkét oka liabarniczát, pro orosz. tall. 12. Egy kantár 
riskását, pro fl. 8. Mondolát 50 fontot, 60 pénzével, 
teszen fl. 30.

Anno 1675. 29. Novembris. Vöttem Kis Kristóftól két 
kötésben százhúsz szál jóféle gyöngyöt, nr. 120; egyikben 
van 50 szál, másikban hetven, co 70. Adtam meg az árát 
kapniki ezüstön váltott tallérból, fl. 300.

1675. 9. Decembris. Budai Péter deák kezeknél levő 
harminczad árendában administrált kész pénzt ezernyolcz- 
százötvenkét forintot s huszonkét pénzt, fl. 1852‘22.

1675. 1. Augusti az verestornyi rationistátúl hozott 
Ferenczi egy kántorra való füszerszámot. 1675. 28. Octobris 
is hozott Ferenczi egy kántorra való faszerszámot az 
verestornyi rationistátúl.

1676.1. Januarii. Frin {így!) Tamás beszterczei bíró küldte 
meg az harminczad árendáját, aranyúl száz aranyat, 
aur. 100.

1675. 22. Decembris. Kis Kristóf hozott be készpénzt 
az harminczadok árendájában, ezerkétszáz huszonöt forintot, 
co f l. 1225. Item egy vég kék, török gránátot is, négy forint
jával ; az 31 sing s egy fertály teszen fl. 125.

Anno 1675. 28. Decembris. Tornya Péter zajkányi, 
valkányi harminczadosunk administrált proventust pénzt 
fl. 100. Qu.

1676. 6. Januarii. Törcsvári harminczadosunk, Horvát 
András administrált az elmúlt november- és deczemberre 
való harminczad proventus-pénzűl kétezer forintot, oo fl. 2000.

1 Ez az összeg az eredeti kéziratból kimaradt s a nyert adatok 
alapján számítottuk ki s pótoltuk. A végösszegezés is ennek híján 
van számítva.
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Item huszonöt ejtel czitromlevet és kilenczvenhét font 
faolajot; az cziíromlének az árát 50 pénzen, az faolajnak 
pedig 20 pénzen computálván; az edények árát is oda 
tudván tészen az ára fi. 32'40.

1676. 23. Januarii. Horvát András törcsvári har- 
minczadosunk küldött: Harmadfél mása testebeli vizát, 
másáját 16 forinton, pro fi. 40. Egy kantár malosaszőlőt, 
fi. 12. Qu.

1676. 11. Februarii. Kis Kristóf adott bé török gránátot 
az harminczad árendájában, hatvanhárom singet; négy forint
ban singit, ul. 63, pro fi. 252.

Anno 1676. 22. Februarii verestoronyi rationista
Krajczár János administrált egy kántorra való fűszerszámot 
ez szerint: Borsot libr. 60, fontját fi. 0'65. Gyömbért libr. 30, 
fontját fi. 0’50. Szerecsendió virágot, 3, fontját fi. 725. Szek- 
fűet libr. 3, fontját fi. 7'25. Sáfránt libr. 6, fontját fi. 12. 
Nádmézet libr. 15, fontját fi. 0‘75. Fahéjat libr. 3. fontját 
fi. 4'75. Quietáltuk.

1676. die 2. Mártii. Kis Kristóf küldött két mása fekete 
ónat, pro. fi. 36. Item hetvennyolcz font gáliczkövet, <x> libr. 
78, pro fi. 29'4. Qu.

Anno 1676. 5. Mártii. Horvát András administrált 
proventus pénzt, fi. 1000. Qu. Narancsot és czitromot is 
tizennégy tallér árát, oo tall. i. 14.

1676. 28. Mártii. Györkei György kolosvári harmin- 
czadosunk administrált vásárlásokat százhetvenkilencz forin
tot s nyolczvanhét pénzt, oo fl. 179'87.

1676. 28. Mártii. Tornya Péter küldött harminczad 
pénzt száz forintot, <x> fl. 100.

1676. 27. Mártii. Horvát András törcsvári harmin- 
czadosunk küldött egy 252 fontos vizát, fontját den. 12, 
pro fl. 3024. Item 14 posárt, fontját 7 pénzen, facit 
fl. 10-08. Qu.

1676. die 4. Április törcsvári harminczadpénz proven- 
tust administrált Horvát András hívünk három sacskókban, 
fl. 1000. Item 13 ejtel czitromvizet, az ára fl. 7'80. Item 
12 font mandolát, az ára 6.

1676. 5. Április. Tornya Péter küldött tizenkét réz
tálakat, tizenhat forintban, ®o fl. 16.

1676. 11. Április. Kis Kristóf, máramarosi harmin- 
czadosunknak árendátusa, megírt harminczad árenda proven- 
tuspénzt administrált tárházunkban, fl. 600. Qu.

1676. 12. Április. Budai Péter a jövő esztendőre tar
tozó harminczad árendájának proventusában administrált 
tárházunkban ezer forintokot, co fl. 1000. Qu.

16*
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Cserei Farkas administrálása.
1676. 14. Április. Cserei Farkas küldött az törcsvári 

harminczad árendájában vásárlást ez szerint: Czitromlevet 
egy általagban tizenhat ejtelt, ejtelit harmincznyolcz pénzen. 
Faolajt százöt fontot, fontját tizenkilencz pénzen. Az két 
általagot vette száznyolcz pénzen, fi. 1'08.

1676. 19. Április. Horvát András administrált az res- 
tantia harminczad árendájában ezerszázhuszonnégy forintot, 
<*> fi. 1124.

Eodem Kis Kristóf is számadását igazítván, az mivel adós 
maradt, administrálta, úgymint kétszáznegyvenkilencz forintot 
hetvenöt pénzt (harmincz forintot elengedvén), fi. 249 75.

Ekkor eligazodván mindketten számadásuk sora, ők 
nekünk, sem mi nekik adósa nem maradtunk.

Anno 1676. 23. Április. Administrált Krajczár András 
verestorni rationista egy kántorra való fűszerszámot ez 
szerint: Borsot libr. 60, fontját den. 65. Gyömbért libr. 
30, fontját den. 50. Szerecsendió virágot libr. 3, fontját 
fi. 7'25. Szekfűet libr. 3, fontját fi. 7'25. Sáfránt libr. 6, 
fontját fl. 12. Nádmézet libr. 15, fontját fl. 75. Fahajat 
libr. 3, fontját fl. 4'75. Qu.

Anno 1676. 1. Maii. Cserei Farkas administrált törcs
vári proventus pénzt, fl. 1000. Első hozása ez. Qu.

1676. 13. Maii. Cserei Farkas administrált törcsvári 
harminczad árendájában két ízben nyolczszázat,1 melynek 
az ára expensájával együtt tészen fl. 32. Qu.

1676. die 20. Maii. Budai Péter hívünk az keze alatt 
levő harminczadok árendájában ez jövő esztendőre tartozó 
proventusból administrált tárházunkban fl. 500.

1676. 1. Junii. Budai Péter hívünk az kezénél levő 
harminczadok árendájában ez jelen való esztendőre tar
tozó proventusban tallérul fl. 500. Eodem gránát posztót is 
vétettünk ötven singet, melynek az ára négy-négy forint
jával fl. 200.

Anno 1676. 2. Junii. Cserei Farkas törcsvári árendá- 
torunk administrált egy holnapra való árenda pénzt, ezer 
forintot öt sacskóban, <x> fl. 1000. Item vásárlóit egy átalag 
faolajat, melyben volt harminczkilencz oka, vévén okáját 
30 ó pénzen ; czitromlevet is egy átalaggal, melyben is 
volt 47 oka, okáját vévén 25 ó pénzen, in summa tészen 
az vásárlás az átalaggal együtt fl. 38‘40. Qu.

1676. 10. Junii. Zajkányi, valkányi harminczadosunk, 
Tornya Péter administrált proventus pénzt, fl. 197'84. Qu.

1 N in cs  k ité v e , h o g y  m ib ő l ad m in is trá lt  nyolczszázat.
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1676. die 22. Junii. Újabban meghagyván az szász
városi harminczadot Budai Péter és Szegedi György 
híveink kezeknél, azért tartozó árenda summát, úgymint 
négyszáz forintot, eo fl. 400 (t. i. aclministráltak).

1676. <lie 2. Julii. Cserei Farkas törcsvári árendáto- 
runk administrálván egy holnapra való árenda pénzt admi- 
nistrált az brassai harminczadból pro mense Junio ezer 
forintokot. Item mármarosi, dési, láposi harminczadokról 
első kántorra ezerötszázat, fl. 1500; melyről extál quie- 
tantiája.

Anno 1676. die 2. Augusti. Cserei Farkas törcsvári 
árendátorunk administrált egy holnapra való árenda pénzt 
fi. 1000. Qu.

Anno 1676. 2. Augusti. Verestoronyi rationista
Krajczár1 János administrált egy kántorra való fűszerszá
mot, ez szerint: Borsot libr. 60, per den. 65. Gyömbért 
libr. 30, per den. 50. Szerecsendió virágot libr. 3, per 
fl. 7 25. Szekfűet libr. 3, per fi. 7'25. Három font bécsi 
sáfrányért fi. 96. Nádmézet libr. 15, per den. 75. Fahajat 
libr. 3, per fi. 4*70. Qn.

Anno 1676. 17. Augusti. Tornya Péter administrált 
tárházunkban kilenczvenhárom forintot, ötvenkilencz pénzt, 
fi. 93. den. 59.

Anno 1676. 21. Augusti. Györkei György odavaló 
proventus pénzből küldött 16 óntálakot, pro fi. 33'12. Tizen- 
nyolcz strucztollat, pro den. .75, facit fi. 13*50. Qu.

1676. 31. Augusti. Cserei Farkas administrált ezer 
forintot az törcsvári harminczad árendájában, oc fi. 1000.

Anno 1676. 1. Septembris törcsvári harminczados, 
Cserei Farkas administrált: Vizát kétszázharminczöt okát, 
pro fi. 25*85. Kecsegét huszonkilenczet, pro fi. 1*80. Ris- 
kását negyven okát, pro fi. 7*20. Habarniczát öt okát pro 
fi. 9. Mandolát húsz okát pro fi. 19*60. Item vászonra, 
hordóra, harminczadra, útiköltséggel együtt er[ogált] fi. 13*41. 
Summa fi. 76*86.

Anno 1676. 30. Septembris. Administrált Cserei Farkas 
harminczadosunk törcsvári proventust, fi. 1000. Ugyan őkglme 
ekkor administrált tárházunkban szigeti, láposi, máramarosi, 
dési proventust, fi. 2500.

Anno 1676. 29. Septembris. Budai Péter hívünk 
administrált árenda pénzt, fi. 1000. Item huszonöt sing 
gránát posztót, négy-négy forintban.

Anno 1676. 5. Octobris. Budai Péter az portus és 
sóaknák árendásából tárházunkban tartozó summából gene-

Chraicznr-nak van  írva.
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ralis adóperceptor, Lipcsei György kezében Fogarasföldre 
ez esztendőben vetett articularis adóban ezerötszáz tallé
rokat, co tall. 1500.

Anno 1676. 14. Octobris. Nemes, vitézlő Szilágyi Ger
gely máramarosi kamaraispánunk parancsolatunkból admi- 
nistrált számunkra két kő borsot tizennyolcz forinton^ 
pro fl. 18. Két font sáfrányt, libr. 2, ötvennégy forinton, 
fi. 54. Item az jószágbeli négy putina túrót, co 4. 
Melyekről qu.

[Sorok közé, későbbi bejegyzéssel:] NB. Ebben az két 
kő borsban volt libr. 46 font bors.

Anno 1676. 4-ta die Novembris. Administrált Cserei 
Farkas törcsvári harminczadosunk törcsvári proventus pénzt 
kilenczszáz negyvenegy forintokot s kilencz pénzt, -x> 
fl. 941'09. R[estal] fl. 58'91, melyről quietáltuk.

Anno 1676. 19. Novembris. Cserei Farkas küldött egy 
kosár czitromot tizenöt forintokban, fl. 15.

Anno 1676. 1. Decembris. Cserei Farkas administrált 
proventus pénzt ezer forintokot, fl. 1000. Qu.

1676. 2. Decembris. Szebeni harminczadas, vitézlő 
Krajczár János a die 22. Augusti 1676. tárházunkban tar
tozó fűszerszám árában administrált, fl. 500. Qu.

Anno 1676. Az szebeni főtisztekkel alkudtunk úgy, 
hogy az verestoronyi harminczadról esztendőnként az tár
házunkban tartozó fűszerszámért adjanak két ízben ezer 
forintot co fl. 1000; melyre maguk is ígírték magokat 
változtatás nélkül.

1676- 5. Novembris.1 Tornya Péter zajkányi harmin
czadosunk administrált tárházunkban odavaló harminczad 
proventust, fl. 169'80. Item administrált volt ugyan 5. Április 
tizenkét réztálakot pro fl. 16. Item nyolcz tepsziát {így!) [pro] 
tall. 8 et den. 70. Item vizát két tonnával, melynek 
egyikét vették Teleki uramnak, pro tál. 5. Ezekről való 
quietantia 5. mensis Novembris íratván, adtuk ki die 11. 
Decembris.

Item más quietantia szerint die 9. Decembris admi
nistrált Tornya Péter proventust, fl. 199‘77.

Anno 1676. 26 Decembris. Cserei Farkas administrált 
egy vizát, oroszlyányos tallérban no. 37. Harminczhárom 
oka czitromlevet, tall. orosz. 8. Húsz oka mandulát, tall. 
orosz. 8. Útiköltségre, az ki hozta, adott tall. 6. Az edé
nyeket vötte fl. 141.

Anno 1677. 3-tia Januarii administrált Cserei Farkas 
törcsvári és máramarosi harminczadok árendátora, mára-

1 .9. Decembris-ről v a n  ja v ítv a .



247

marosi proventust, harmadik kántorra, ezerötszáz forintot, oo 

fi. 1500; törcsvári, deczemberi proventust ezer forintot, co 
fi. 1000; ugyan törcsvári, octöberbéli restantiát ötvennyolcz 
forintot, co fi. 58, mely teszen in summa kétezerötszáz- 
ötvennyolcz forintot <*> fl. 2558. Quietantiát is adtunk.

Anno 1677. 31. Januarii. Zajkáni és volkányi harmin- 
czados, Tornya Péter hívünk administrált tárházunkban 
odavaló harminczad proventust 100 forintot, fl. 100. Qu.

1677. 29. Januarii. Cserei Farkas administrált odavaló 
proventus pénzt, fl. 1000. Item vásárlóit 8 font czitrom- 
lictariumot, fl. 5'76. 8 font eleven gyömbért, fl. 10'08. 22 
font faolajat, fl. 6‘38. 6 font confreitet, fl. 6'50. 117V-2 font 
malosa szőlőt, fl. 1P70. In summa teszen az vásárlás, 
fl. 3992. Qu.

Anno 1677. 7. Februári! Cserei Farkas vétetett négy 
mása posztónak való gyapjat; másáját fl. 15* 15, tészen az 
ára fl. 60. Qu.

Anno 1677. 18. Februarii. Cserei Farkas administrált 
ezen holnapra való pénzt, fl. 700. Qu.

Anno 1677. die 27. Mártii. Bethlen Gergely uram, 
Nemes János, Mikes Kelemen, Sárpataki Márton uraim 
törcsvári, máramarosi és dési narminczadoknak esztendeig- 
len való árendáját, úgymint húszezer forintot administrálták ; 
úgymint ab anno 1676. et mense 1. Április usque ad annum
1677. 1. Április, diversis vicibus, kiről is Urunk őkglme 
neve alatt emanáltatott őkglmeknek quietantiák.

Anno 1677. die 2. Április. Budai Péter hívünk admi
nistrált harminczad árendájában ötszáz forintokot, oo fl. 500 
Item bátyám uramnak is adott fizetésében, fl. 400. Qu.

Anno 1677. 4. Április. Györkei György administrált 
kolosmostori proventust, fl. 150. Qu.

Anno 1677. 27. Április. Cserei Farkas törcsvári proven- 
tusban először [administrált]1 ez jelenvaló esztendőre ezer 
forintokot, oo fl 1000-

Anno 1677. 16. Maii. Cserei Farkas törcsvári harmin- 
czadosunk árendátora küldött egy vizát és ezer heringet, 
melynek ára teszem mindenestül fogva vámra, sóra, úti
költségre való pénzzel együtt kilenczvenöt forintot, tíz pénzt, 
fl. 95-10. Qu.

Anno 1677. 26. Maii. Nemes, vitézlő Tornya Péter 
zalkányi és volkáni harminczadosunk administrált tárházunk
ban odavaló proventus pénzt százkilenczven forintokat-hat
vanöt pénzt, oo fl. 19065. Qu

1677. 2. Junii. Cserei Farkas törcsvári harminczadosunk

1 A z  administrált sz ó  az ered e ti s z ö v e g b ő l k im arad t.
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árendátora administrált proventus pénzt, ti. 847'54, o© 
nyolczszáznegyvenhét forintot s ötvennégy pénzt.

1677. 15. Junii. Nemes, vitézlő Tornya Péter zalkáni 
volkáni harminczadosunk administrált tárházunkban öt vég 
veres abát és öt fejér abát, in summa nro. 10. Qu.

1677. 3. Julii. Nemzetes Cserei Farkas törcsvári har
minczadosunk administrált ez jelenvaló holnapra tartozandó 
ezer forintokat, törcsvárit, fl. 1000. Item máramarosi proven- 
tust, ezen kántorra valót, másfél ezer forintokat, fl. 1500. 
Item az elmúlt holnapi proventusból vissza liánt új pénzért 
százötvenkét forintokat és negyvenhat pénzt, <*> fl. 152 46. 
Mely tészen in summa fl. 2652‘46. Qu.

1677. 8. Julii. Ferenczi, az étekfogó, Szebenbűl hozott 
fűszerszámvételre az polgármestertűi ötszáz forintot, o© 
fl. 500.

1677. 30. Julii. Vitézlő Györkei György kolosvári har
minczadosunk az ottvaló harminczad proventusból admini
strált egy font aranyfonalat, pro fl. 40 és egy font ezüst- 
fonalat, pro fl. 40 és két vég gallér gyolcsot, pro fl. 28'50, 
mely in summa teszen fl. 108 ötven pénzt, fl. 108‘50.

1677. 1. Augusti törcsvári harminczadosunk, Cserei 
Farkas, törcsvári harminczadinknak árendátorinak perceptora, 
harminczadink árendájabeli summa pénzben administrált tár
házunkban ezer forintokat, fl. 1000. Qu.

Item 1. Augusti. Cserei Farkas küldött lengyelországi 
singgel kilenczvenliat sing abroszt, singit egy forint nyolcz- 
nyolcz pénzben, fl. F8. Qu.

1677. 5. mensis Augusti vitézlő Györkei György kolos
vári harminczadosunk administrált három vas rostát pro 
fl. 5. Qu.

1677. 23. Augusti borbereki Szilágyi Gergely mára
marosi kamaraispánunk administrált adóhalat ezernégyszáz- 
kilenczvent, 1490; fenyőtúrót négy putunnal, (így f) nr. 4. Qu.

1677. die 26. Augusti. Tornya Péter administrált 
odavaló proventus pénzt fl. 298‘96 ; tíz vég abát pro 
fl. 32; tíz forint ára fehér ónat, pro 10. Qu.

1677. 1. Septembris. Cserei Farkas administrált har
minczad proventusát ezer forintot, c ©  fl. 1000.

1677. 11. Septembris. Cserei Farkas törcsvári har
minczad árendájában administrált öt mása gyapjat, másáját 
huszonkét-két forintban, mely teszen száztíz forintot, c© 
fl. 110. Ezt adták az új keresztyéneknek ki.

1677. 3. Maii. Cserei Farkas küldött az törcsvári 
harminczad árendájában ezer forintot, c ©  fl. 1000. Item az 
dési, láposi és máramarosi harminczadok árendájában más
félezer forintot, c© fl. 1500.
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1677. 5. Novembris. Györkei György kolosvári harmin- 
czadosunk Szabó Mátyástól ezeket az vásárlásokat küldte 
Szamosujvárra: Hét sing hajszín, szűr bársont, singit 
fl. 5'40, teszen fi. 37*80. Négy vég köz bagaziát, végit 90 
pénzen, teszen fl. 3*60. Három font szerecsendió virágot, 
fontját 9 forinton, teszen fl. 27. Három font szekfűvet, 
fontját 8 forinton, teszen fl. 24. Három font fahéjat hat 
lót héján, fontját hat forinton, teszen fl. 16*94. Három 
font gyömbért, fontját 40 pénzen, teszen fl. 12. Hatvan 
font borsot, fontját 54 pénzen, teszen fl. 32*40. Faolajat 
5 fontot, 36 pénzivei; az edínyit 42 pénzen, teszen fl. 2*13. 
Két vég hajszin rását, végit fl. 52, teszen fl. 104. Egy 
font jóféle sáfránt, teszen fl. 32. Kilenczedfél sing vásznat, 
9 pénzivei, sáknak, fl. 0*78. In summa teszen fl. 292*65.

1677. 7. Novembris. Cserei Farkas törcsvári harmin- 
czadunk árendájában administrált készpénzt, ezer forintot, oo 
fl. 1000. Vizákat, oroszlányos tallér érőt, harmincz tallér 
árát, ős tál. 30; hozásáért való költsíg hatodfél orosz
lányos tallér, co tál. 5 '/2. Item egy kantár riskását, öt orosz, 
tallér érőt, <x> tál. 5. Az edínyeket vette hatvan pénzen, fl. 0*60.

1677. 7. Decembris. Cserei Farkas törcsvári harmin- 
czadosunk administrált árendájában készpénzt ezer forintot, 
fl. 1000. Czitromot százötvent, hat pénzen vévén egyet- 
egyet, teszen kilencz forintot, fl. 9. Harmincz bokor csiz
mát cum fl. 1*40, teszen az summája negyvenkét forintot, 
fl. 42. Czitromlevet huszonegy ejtelt, vévén ejtelit hatvan 
pénzen, teszen tizenkét forintot hatvan pénzt, fi. 12*60; az 
átalagjáért adván harminczhat pénzt, fi.1 36. Mondolát 
ötven fontot huszonhat pénzével, teszen az ára fl. 13*3. 
Hajas mondolát negyvennyolcz fontot, libr. 48, húsz pén
zével, teszen az ára kilencz forintot hatvan pénzt, fl. 9*60. 
Mondolának való vásznat négy singet, cum den. 20. Qu.

1677. 13. Decembris. Cserei Farkas, törcsvári harmin- 
czadunk árendájának administrátora, administrált egy kosár 
czitromot, tizennégy forint negyven pénzben, fl. 14*40. Fél 
kosár narancsot, tizenhárom forint tizennégy pénzen, fi. 13*14. 
Egy kantár malosa szőlőt, fl. 12*57. Egy kantár figét, 
fl. 12*57. Új faolajat hetvenhét és fél fontot, fl. 22*02; az 
edénynek ára den. 40. Tota summa facit, hozatásával, költ
ségével, hetvenöt forintot tíz pénzt, fl. 75*10. Qu.

1677. 22. Decembris. Ebesfalvára hozott az veres
toronyi harminczados, Krajczár János az fűszerszám vételire, 
fél esztendőre, ötszáz forintot, <x> fl. 500.

1678. 1. Januarii. Cserei Farkas administrált az törcs-

Igy, té v e s e n , den. (d en ar ios) h e ly e tt .
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vári, dési, láposi, máramarosi harminczadokrúl harminczad 
árendabeli pénzt kétezernégyszázkilenczvennyolcz forintot 
s hatvan pénzt, ^  fl. 2498*60.

1678. 13. Januarii. Tornya Péter zalkányi s volkányi 
harminczadósunk administrált odavaló harminczad proven- 
tusban tárházunkban kétszáz forintot, fl. 200. Qu.

1678. 26. Januarii. Cserei Farkas törcsvári harmin- 
czadosunk administrált árendájában egy öreg vizát, mely 
nyomott hatszáznyolczvanöt fontot, teszen az ára fl. 83*70. 
Item az ikrájak két edényit vötte, den. 30. Tota summa 
facit nyolczvannégy forintot. Qu.

Anno 1678. 31. Januarii. Cserei Farkas, törcsvári har- 
minczadunk árendájának administrátora administrált oda
való proventus készpénzt, fl. 1000. Qu.

Anno 1678. 15. Februarii. Cserei Farkas, törcsvári har- 
minczadunk árendátorinak administrátora harminczad árában 
administrált egyszer ványolt brassai posztót huszonöt véggel, 
végit vévén 18*18 forinton, tészen fl. 450. Item egy kantár 
riskását, pro fl. 9*65. Qu.

Anno 1678. 23. Februarii. Cserei Farkas, törcsvári harmin- 
czadunk árendátorinak administrátora harminczad árában 
administrált 34 oka faolajat, mely tészen fl. 26*30. Habarniczát 
tizenöt okát, melynek okáját vötte egy-egy oroszlyányos tallé
ron, teszen fl. 27. Az hordócskáját vötte den. 30. Qu. ezekről.

Anno 1678. 28. Februarii. Cserei Farkas, törcsvári 
harminczadink árendátorinak administrátora administrált 
árenda pénzt, fl. 997*70. Qu.

Anno 1678. 4. Mártii. Cserei Farkas, törcsvári harmin- 
czadunk árendátora administrált hét övét, pro fl 6*30. Qu.

Anno 1678. 5. Mártii. Nemzetes Budai Péter hívünk 
administrált tárházunkban, keze alatt levő harminczadok 
árendájában kilenczszázkilenczvennyolcz forintokat hetven
két pénzt, oo fl. 998*72. Qu.

Anno 1678. die 18. Mártii. Nemzetes Simon Detricius 
hívünk administrált tárházunkban egy Csizmadia Márton, 
alias Kádár nevű ottvaló ember birságábúl, mely minket 
illetett, huszonhat forintokat és hatvanhat pénzt, fl. 26*66, 
melyről praesentium testimonio quietáljuk pro futura cautela.

Dátum in arcé nostra Fogaras die et anno ut supra. 
Anna 1 etc.

1 E z  a sz ó  az ere d e t i s z ö v e g b e n  Ann. é s  a h o z z á  e g y  ö s s z e 
f ü g g ő  to llv o n á s sa l írt rö v id íté s i j e lz é s s e l  van  írva. Anná-n ak  o lv a so m , 
m ert e lő t te  p o n t van  s  e z  e s e tb e n  a r ö v id íté sb e n  e lm arad t m é g  a 
Bornemisza n év . L e h e tn e  m é g  az Ann. r ö v id íté sb e n  az annotatum 
s z ó t  is  k ere sn i s  e z  e s e tb e n  a die et anno. ut supra annotatum etc. 
k ie g é s z ite t t  s z ö v e g e t  n y ern én k .
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Anno 1678. 23. Mártii. Vásároltunk Kozmától egy 
lót arany csipkét pro fl. 2'50. 21 lót arany-ezüst galandot, 
lotját fi. 1*60, teszen fl. 27‘60. Nyolcz sing virágos atlaczot, 
fl. 28*80. Öt lót ezüst csipkét, fl. 12’S.1 Tizenhét lót jóféle 
kalárist, lotját fl. 2*50, teszen fl. 42*50. In summa fl. 111*90.1 2

Nem adtuk meg az árokat ezeknek. Volt szem 
benne 119.3

1678. 29. Mártii administrált készpénzül Cserei Farkas 
Sárasi uram által kétezerkilenczszáznegyvennyolcz forin
tokat hetven pénzt, fl. 2948*70. Item praefectus uram által 
készpénzül százhatvannégy forintot, fl. 164,4 Sárkányban. 
In summa teszen 3112 70.5

1678. 8. Mártii. Administrált Tornya Péter száz forin
tot, proventus pénzt, fl. 100.

1678. 8. Április. Horvát András administrált harmin- 
czad árában 600 heringet; ketteit vévén pro den. 15, in 
summa fl. 45*60. Vizaikrát just. 4; ejtelit pro den fl. 1*30, 
teszen fl. 5*32. Négy szitát pro den. 48. Melyről quie- 
táljuk. Qu.

1678. 3. Maii. Nemzetes Horvát András administrált 
tárházunkban harminczad árenda proventust, ezer forintot, 
fl. 1000. Egy kantár faolajat huszonöt forinton, fl. 25. 
Ötven font mondobit, fontját harmincz pénzen, fl. 15. 
Négyszáz heringet, fl. 20. Tiz oka habarnyiczát, fl. 18. Qu.

1678. 21. Maii. Nemzetes Apor István törcsvári har- 
minczadosunk administrált árendájában ötödfél mása hala
kat, melyet vásárlott harminczöt talléron, tál. 35. Qu.

1678. 2. Junii. Törcsvári harminczadosunk, administrált 
Apor István tárházunkban, törcsvári harminczadunk áren- 
dátora,6 elegyes pénzül nyolczszáznyolczvanhárom forintokat, 
fl. 883. Qu.

Anno 1678. die 7. Junii. Apor István hívünk admi
nistrált harminczad árában száz czitromot, pro fl. 12; egyet 
vévén pro den. 12. Három fejér rókát kilencz talléron. 
Száz heringet négy forintban. Qu.

1678. 9. Junii. Zalkányi, volkányi harminczadosunk, 
Tornya Péter administrált odavaló proventuspénzt, fl. 200. Qu.

1 L e h e t  5, d e  le h e t  50 d én ár  is .
2 A  v é g s ő  ö s s z e g e z é s  e r e d e t ile g  113'50-n ek  v o lt  í r v a ; de  

ja v ítv a  van  11V90-re, m ert a v a ló d i ö s s z e g  c s a k u g y a n  111 forin t  
90  p é n z t  t e s z  ki.

3 E z  a m e g je g y z é s ,  íg y , az e g é s z  le ír á s  v é g é r e  k erü lt ; d e  k é t 
s é g te le n ü l  a kaláris-T& v o n a tk o z ik .

* A 16 4  k e r e sz tü l van  h ú zv a  s  la p s z é le n  ja v ítv a  íg y  : imo 233' 12.
5 E z  i s  k e r e s z tü l van  h ú zv a  s la p s z é le n  ja v ítv a  íg y :  imo 

ti. 3181 den. 82.
fi í g y ,  ö s s z e z a v a r t  sz ó r e n d d e l é s  is m é t lé s s e l .
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1678. 17. Junii. Apor István törcsvári harminczadosunk 
administrált tárházunkban elmúlt május holnapra árenda 
summa restantiáját, száztizenhét forintot, fl. 117. Qu.

1678. 29. Junii. Apor István uram administrált törcs
vári harminczad proventus pénzben fl. 1000. Qu.

1678. 1. Julii. Apor István uram administrált dési, 
láposi és szigeti harminczad pénzeket, fl. 1500, ezer- 
ötszáz forintot.

1678. 17. Julii. Apor István törcsvári harminczadosunk 
administrált közönséges posztót tíz véggel, végit fl. 18, 
teszen fl. 180. Posztónak való gyapjat, hat mását három 
fertályt, másáját fl. 17, teszen fl. 114'75. Item sákokért 
hatvan pénzt. In summa fl. 295'35. Qu.

1678. 18. Julii. Vitézlő Tornya Péter zalkányi, vol- 
kányi harminczadosunk administrált tárházunkban proven
tus pénzt száz forintot, fl. 100. Qu.

Anno 1678. die 27. Junii adtam ki az magunk posztó- 
csinálónknak Törcsvárról hozott hat mása és három fertály 
gyapjat ki (így!) posztó csinálni, praefectus uram által 
Fejérváratt1 melyekben kell az többi között csinálni az 
magam drágányi számára négy vég zöld, egyszer vány olt 
posztót.

1678. 25. Augusti. Nemzetes Apor István uram udmi- 
nistrált tárházunkban harminczad árenda pénzt ezer forin
tokat, fl. 1000, hét sacskóban. Qu. Egy deres lovat, in 
fl. 94. Egy asztalra való búrt, in fl. 17'95. Posárokat, kecsi- 
gét, riskását, faolajat, cc fl. 91'60. Tötöri uramnak mézes 
pogácsákat, anisvizet, törökországi útjára in fl. 15‘36. Item 
az tolmácsnak tíz tallért, co fl. 20. Habarniczát 17 fontot, 
oo in fl. 17.

1678. 13. Septembris, Albae. Menyhárt uram által 
administrált tárházunkban 1677. esztendőre tartozandó s
1678. esztendőben 1. Julii, terminált árendáért, Budai Péter 
uram az szászvárosi harminczadért, aranyúl száz aranyot, 
CO aur. nr. 100.

1678. 15. Septembris. Tornya Péter zajkányi, valkányi 
harminczadjában administrált, fl. 99'45. Qu.

1678. die 2. Octobris. Apor István hívünk administrált 
proventus pénzt Törcsvárról, fl. 2500. Qu.

1678. 26. Octobris Tornya Péter zajkányi harmincza
dosunk administrált egy vizát egészen, ikrástúl, húsz talléron. 
Item ezelőtt is sózva vizát; negyedfél tallér érőt, tall. S1/2 ; 
mely in summa teszen tall. 231A,. Qu.

1 Fejér r ö v id íté sb ő l o lv a so m  íg y , m ert arra a lig  le k e t  vetn i, 
h o g y  a Fejér it t  a p o sz tó r a  v o n a tk o z n é k , m int an n ak  j e lz ő je .
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Anno 1678. administrált ad diem prímára Novembris 
Apor István hívünk törcsvári proventust, fl. 1000, ezer 
forintokat.

1678- 29. Octobris. Apor István, brassai harminczado- 
sunk administrált vásárlásokat ez szerént:

Vizát ikrájával, tokhalat edényivei, ötven talléron vevén, 
tál. 50. Faolajat tizenhárom tallérban, 13. Egy kas czit- 
romot, tizenegyedfél talléron, tál. 1172, mely teszen het- 
venhárom tallért felet, tál. 731/2. Item egy búrt, asztalra, 
pro fl. 13'40. Qu.

1678. 7. mensis Novembris. Apor István küldött hat
vanhárom pomagránátot kilencz forinton, fl. 9. Qu.

1678. die 3. Deeembris. Apor István brassai harmin- 
czados hívünk administrált tárházunkban harminczad pro- 
ventus pénzt, fl. 1000. Item egy kantár anismagot hét 
oroszlányos tallérban, leon. tál. 7.

1678. 7. Deeembris. Tornya Péter zalkányi, volkányí 
harminczadosunk küldött egy vizát nyolez tallérban, félben, 
fali. imp. 8V2.

1678. 30. Deeembris. Verestornyi harminczados, Kraj- 
czár János administrált fűszerszám árában ötszáz forintokat, 
fl. 500. Qu.

1679. 1. Januarii az beszterczeiek az harminczad áren- 
dáját aranyúl administrálták Ghity Márton tanácsbeli ember 
által, úgymint száz aranyot, <x> aur. 100.

1679. 14. Januarii törcsvári harminczadosunk, Apor 
István küldött egy vizát harmincz tallérban, ötszázhatvanöt 
font benne, libr. 565. Százharmincz font falajat tizennyolez 
tallérban, tall. 18. Ötvenöt oka czitromlevet, mely teszen 
libr. 133, tizenegy tallérban, tall. 11. Százhúsz font mon- 
dolát, tizenhat tallérban, tall. 16. Százhuszonnyolcz font ris- 
kását, hatodfél tallérban, tall. 572• Százhúsz font figét, 
hatodfél tallérban, tall. 572. Százharmincz iont malosa szőlőt, 
hat tallérban, egy ortban, tall. 6, őrt. 1. Az vám teszen 
négy tallért. Egy kas czitromot tizenegy tallérban; van 
benne nr. 430. Az útiköltség teszen hét tallért, tall. 7 ; 
az edények csináltatása egy tallért, tall. 1. Tota summa 
teszen száztizennégy tallért, tall. 114, tűit 1, őrt. 1.

Item 1679.10. Januarii. Administrált készpénzt kétezer- 
négyszáznyolczvannyolcz forintot, ötven pénzt, fl. 2488‘50. 
Kállai által adattuk ki az quietantiát. Qu.

1679. 10. Februarii. Apor István törcsvári harmiueza- 
dosunk administrált tárházunkban készpénzt, fl. 1000. Egy 
kosár czitromot és egy kosár narancsot, huszonkét - orosz
lános tallérban, leo. tall. 22. Item tizenhárom örög czitro
mot, hatvan pénzével, teszen fl. 7‘80. Qu.
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1679. 7. Februarii. Az szebeniek administráltak az 
verestornyi harminczad árendásában másfélezer forintot, 
.<*> fl. 1500.

1679. 6. Mártii. Apor István administrált harminczad 
árenda provenlus pénzt ezer forintokat, ti. 1000.

Anno 1679. 9. Mártii törcsvári harminczadosunk admi
nistrált egy vizát, harminczöt oroszlányos tallérban, tall. 1. 35. 
Vámja tött másfél oroszlányos tallért, negyedrészt, tall. 
1. 1V2V4. Magok költése tett tizenöt oroszlányos tallért, felet, 
negyedrészt, tall. 1. 151/21/4:. Qu.

Anno 1679. 6. Maii. Törcsvári harminczadosunk, Apor 
István administrált proventus pénzt, fl. 600. Qu.

1679. 11. Maii. Fejérváratt hozott Naláczi uram és 
Tornya Péter az zajkányi s volkányi harminczad árendá- 
jában négyszáz forintot, <x> fl. 400.

Anno 1679. 23. Maii. Apor István küldött elmúlt 
holnapi restantia pénzt négyszáz forintokat, fl. 400. Item 
száz font gesztenyét, lib. 100, melynek fontját tizenkét 
pénzen vévén, te’szen fl. 12. Qu.

Anno 1679. 16. Junii. Apor István törcsvári harmin
czadosunk administrált tárházunkban ezer forintot, fl. 1000. 
Egy kantár faolajat tizenkét oroszl. tallérban, tall. 1. 12. 
Egy kosár czitromot tizenegy oroszl. tallérban, tall. 1. 11. 
Száz heringet hat forintban, fl. 6. Ennek előtte kétszáz 
keringet tizennégy forintban, fl. 14. Ötven font gesztenyét 
hat forintban, fl. 6. Qu.

1679. 12. Julii szebeni polgármester Verestornya fűszer
számért annuatim tartozó summában administrált ötszáz 
forintokat, fl. 500. Qu.

1679. 9. Julii. Budai Péter uram az portusok árendá- 
jában aranyúl s tallérul administrált tall. 6780.

8. Julii. Megyesre marhák vásárlására tall. 250.
13. Julii kilencz sacskókban portusi árenda tallér, 

tavalyi restantiát aranyúl s tallérúl, tall. 5758. Item har
minczad árenda proventust, tall. 1273V-2. Ezek három sacs
kókban.

Anno 1679. die 16. Julii. Apor István törcsvári har
minczadosunk administrált tárházunkban kétezerötszáz- 
negyvenhat forintot hatvan pénzt, fl. 2546’60. Item malosa 
szőlőt, egy kantárt harminczkét fontot tizenkilencz forint
ban, fl. 19. Másfél kantár fügét huszonnégy forintban, 
fl. 24. Ötvenöt ejtel czitromlevet, hatvan pénzen ejtelit, 
teszen fl. 33. Egy kantár riskását, fl. 9. Húsz font habar- 
nyiczát, fontját kilenczven pénzen, teszen fl. 18. Qu.

Anno 1679. die 3. Augusti. Apor István brassai har- 
minczados hívünk administrált tárházunkban brassai har-
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minczad pénzt, ezer forintot, fi. 1000. Item 25. Április. 
Arpási István étekfogónk adott volt vásárlásra oroszlányos 
tallérokat hetvent, <*> tall. leo. nro. 70. Arról is quietáltuk.

Anno 1679. die 16. Septembris. Administrált Apor 
István hívünk törcsvári proventust, fi. 2500, kétezerötszáz 
forintot. Qu.

Anno 1679. 13. Novembris. Zajkányi harminczados, 
Tornya Péter azon harrainczad árendájában administrált 
háromszázhuszonhat forintot hetvenhat pénzt, fl. 326'76. 
Item egy testebeli vizahalat, melynek ára tészen harmincz 
forintot huszonhat pénzt, fl. 30'26. Qu. Ezen pénzbűi Baló 
uramnak restantia fizettetett fl. 100. Boráért fl. 50. adtunk 
pro anno 1679.

1679- 28. Novembris. Apor István törcsvári harmin- 
csados administrált két tokhalat, négy oroszlányos tallérban, 
tall. 1. 4. Item ezelőtt küldött volt egy kosár czitromot, 
huszonnégy forintban, fl. 24. Item Teleki uramnak is egy 
vizát, tizenöt oroszlányos tallérban. Qu.

Anno 1679. 5. Decembris. Apor István hívünk admi
nistrált törcsvári proventus pénzt kilenczszázkilenczven 
forintokat, co fl. 990.

Anno 1679. 11. Decembris. Tornya Péter küldött egy 
vizát nyolczadfél tallérban. Qu.

Anno 1679. 11. Decembris. Apor István küldött egy 
kosár czitromot, fl. 14. Tíz font kapornyát, fi. 2 40. Egy 
kantár riskását, fi. 8. Qu.

1679. 19. Decembris. Apor István küldött öt posárt, 
pro fl. 6.

S ó a k n á k r ú l  v a l ó  p r o v e n t u s .

Anno 1673. 8. Januarii. Administrált Bencser Pál, az 
sófalvi kamaraispán száz forintot, proventus pénzt, fl. 100. 
Quietáltuk.

Anno 1673. 16. Mártii második úttal administrált az 
sófalvi kamaraispán, BesnczerPál proventus pénzt százkilencz- 
venkilencz forintot ötven pénzt, fl. 199'50. (Quietáltuk.)

1673.17. Junii sófalvi kamaraispán administrált, Bencser 
Pál, só árát százkilericzvenkilencz forintot és negyvenöt 
pénzt, fl. 199'45.

1673. 3. Julii máramarosi kamaraispán, Batizi János 
administrált ottvaló só ára proventust ezernégyszáznyolcz-van 
forintot s tizenhat pénzt, az arról adott quietantiánk szerint, 
148816.
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1673. die príma Novembris sófalvi kamaraispán, Beneser 
Pál hiviink administrált odavaló proventust tárházunkban, 
háromszáz forintot, arról adott quietantiánk szerint, három 
sacskóban, fi. 300.

1674. 14. Mártii.. Administrált sófalvi kamaraispán, 
Beneser Gergely1 fl. 399‘47. Qu

1674. die 21. Mártii. Administrált sófalvi kamaraispán, 
Beneser Pál 1672. esztendőbeli ratiojához való restantia 
proventus három forint hatvan pénzt, <x> fl. 3'60.

1674. 12. mensis Április. Batizi János administrált 
maga első ratio.jáház való nesteket harminezhatot, nro. 36. 
(Quietáltuk.)

1674. 24. Septembris. Hedri uram által administrált 
Batizi János proventus pénzt, fl. 498‘40. Magunk quietáltuk.

1674. 15. Octobris. Administrált sófalvi kamaraispán 
odavaló proventust, fl. 200.

1674. 27. Decembris. Batizi administrált negyvenhárom 
nesteket, <x> 43. Pénzen vett rókát nyolezat, <*> 8. Fogoly 
madarat, nr. 29. Quietáltuk.

1675. 24. Januarii. Beneser Gergely administrált oda
való proventus pénzt, fl. 200. Qu.

1675. 22. Februarii. Beneser Pál administrált odavaló 
proventuspénzt, fl. 300. Qu.

1676. die 15. Januarii. Sófalvi kamaraispán, Beneser 
Pál administrált odavaló proventust, fl. 100.

1676. 10. Julii sófalvi kamaraispán, Dályai Ferencz 
administrált proventus pénzt, fl. 94. Qu.

1676. 31. Augusti. Szilágyi Gergely máramarosi kamara
ispán administrált odavaló proventus pénzt, fl. 1200. Adó 
halat, 1040- Fenyőtúrót, 4. Qu.

Anno 1676. 12. Octobris. Hedri uram administrált 
viski, lent, háromszáz mértéket. Hét kötés papirosai, fl. 1610.

Anno 1676. 2. Novembris. Dályai Ferencz sófalvi 
kamaraispánunk administrált odavaló proventus pénzt, 
fl. 200. Qu.

Anno 1677. 23. mensis Januarii. Yitézlő Dályai Ferencz 
sófalvi kamaraispánunk administrált tárházunkban odavaló 
proventus pénzt kétszáz forintot, fl 200. Qu.

Anno 1677. 5. Julii sófalvi kamaraispánunk, Dályai 
Ferencz administrált tárházunkban sófalvi proventus pénzt, 
nyolezvankét forintokat és ötvenegy pénzt, fl. 82’51. Qu.

Anno 1678-ban Fráter István uramnak küldött két 
hordó bort pro fl. 60. Két font sáfránt, fl. 68.

1 Itt B e n e se r  Gergely, fe n te b b  B . Pál v o lt . E  n év  a láb b  is 
v á lta k o z v a  fo r d á i e lő .
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Anno 1678- 5. Julii. Dályai Ferencz sófalvi kamara
ispánunk administrált íl. 50.

1678. 3. Augusti. Vitézlő szigethi Nagy Miklós mára- 
marosi kamaraispánunk administrált tárházunkban só árát, 
ezerötszáznyolczvanhét forintot harminczhat pénzt, c© 
íl. 1587'36. [Lapszélen:] Öt sacskóban.

Item száraz adó-halat nr. 900. Qu.
NB. Budai uramnál kétszáz forint forog controversiá- 

ban, melyet Lipcsei uramtól percipiált. El kell igazítani; 
ezen kivül is az quietantiát igazításba kell venni.

1678. 1. Octobris. Dályai Ferencz sófalvi kamara
ispánunk administrált tárházunkban százkilenczvennyolcz fo
rintot, ti. 198'42. Qu.

1678. die 12. Octobris. Szentgyörgyi István huszti 
udvarbíránk administrált viski lent háromszáz mértéket,
300. Húsz font peczolajat, libr. 20. Négy bödönben 
fenyőmagos túrót, v. 4. Qu.

1679. 15. Januarii sófalvi kamaraispánunk, Dályai 
Ferencz administrált tárházunkban odavaló proventust, 
kilenczvenkilencz forintot nyolczvanhat pénzt, íl. 99‘86.

1679. 19. Julii. Nagy Miklós máramarosi kamaraispá
nunk administrált tárházunkban birság rókabőrt, nyolczat. 
Négy nestbőrt, 4. Fenyőtúrót négy putonnal, 4. Asszú 
halat, 1000. Qu.

1679. 13. Novembris. Nagy Miklós rónaszéki kamara
ispánunk administrált tárházunkban száraz halat, hatszáz- 
kilenczvenhatot, nr. 696. Négy puttón fenyőtúrót. Két véka 
gesztenyét. Bocskai vaj árán vett huszonöt mértéket,1 
nr. 25. Qu.

1679. 15. Novembris, Apor István uram administrált 
készpénzt ezer forintot, fi. 1000. Item egy kosár czitromot, 
nyolcz oroszlányos tallérokban, ^  in tall. leo. nr. 8, Quietáltuk.

1679. 22. Decembris. Nagy Miklós máramarosi kamara
ispánunk administrált tárházunkban, nyolcz berbenczében 
huszonnnégy veder sonkolyos mézet, ur. 24. Császármada
rat, 14. Adóhalat, 140. Qu.

D é z m á k r ű l  v a l ó  p r o v e n t u s . 2
[Bejegyzés nincs.]

1 A  v á sá r lá s  tá r g y a  n in c s  m e g n e v e z v e , d e  a mértéket s z ó b ó l  
k ö v e tk e z te th e t jü k , h o g y  lent v á sá r o lta k .

51 E  cz ím  u tán , a b e j e g y z é s e k r e  ö t le v é ln y i ü r e s  h e ly  van  h agyva*  
d e a b e j e g y z é s e k  elm arad tak .

S z á d e c z k y  B . : I. A p a fi M fe je d e le m  u d v a r t a r tá s a . 17



258

V a s h á m o r .

1673. die 8. Februarii. Csornabányáról administrált 
az odavaló gondviselő, Nagy Mihály, mostani hunyadi udvar- 
bíránk által: Ezer patkót, szegestül, no. 1000, Két kony
hára való nyársat, co no. 2. Két szító vasat, co no. 2. Két 
konyhára való vaslapátot, od no. 2.

Die 18. Februarii. Ungur Gáspár küldött Fogarasban tiz 
mása rúd vasat, ottvaló mása szerint, mely odavaló egy mása 
száz font; már a tiz másában van ezer font, co libr. 1000. 
Konyhára való, egyben járó serpenyőt, két rendben, tizen
kettőt, co 12. Borsoló kalánokat négyet, co 4. Rostélyos 
kalánokot kettőt, co no. 2. Fedőket huszonnégyet, co no. 24. 
Négy rostélyt, co no. 4. Vágó késeket hat bokrot, co párja 6. 
Holmi dirib-darab sendelyszegnek való vasat, melyekben 
van három mása tizenöt font, centenar. 3, libr. 15. In 
summa centr. no. 13, libr. 15.

Die 26- Mártii anno 1673. Csíki vashámori gondviselő 
vasára, restantia pénzt administrált, negyvenöt forintot hat
vanhat pénzt, co fi. 45‘66.

1673. die 21. Decembris csíki vám proventust admini
strált csíki vashámori gondviselő, István deák, harminczöt 
forintokat hatvannégy pénzt, <x>' fi. 35'64.

1674. 16. Mártii. Ezen fellyűl megírt pénznek admini- 
strálta restantiáját, fi. 6'76.

1674. 6- Augusti csíki vashámori gondviselő, azon keze 
alatt levő, csiki vám proventust administrálta, háromszáz- 
négy veim égy forintot és hatvankét pénzt, fi. 344‘62.

Anno 1674. 22. Septembris csiki vashámori gondviselő, 
Endes Miklós, az csiki vám proventusból administrált tár
házunkban in summa százhuszonhárom forintokat húsz 
pénzt, co fi. 123'20. Ennek is felét, 61*60, nénénkasszony- 
nak 1 adtuk.

1674. 3. Novembris csiki vám restantia proventusát 
küldött föl az praefectus; pecséteken czédulája szerint van 
benne szazhatvanharom forint s hatvankét pénz, oo fi. 163-62. 
Van az pénz két sacskóban, egy czédula alá összekötve.

1675. 3. Mártii. Elides Miklós küldött patkót 200 sing 
széket {így ! = szegeket?) ur. 254. Quietáltuk.

1675. 26. Április csiki vashámori gondviselőnk, Endes 
Miklós administrált csiki vám proventust kilenczvenkilencz 
forintot, fl. 99.

Anno 1675. 5. Augusti. Csiki vashámori gondviselő, 
Endes Miklós administrált elegyes pénzt, summa százkilencz-

1 T . i. B ánfi D én e sn é n e k .
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venkét forintot és kilenczvenöt pénzt, 19295. Ebből kül
döttünk nénénkasszonynak, fl. 96‘47. Item öreg Telekiné 
nénénkasszonynak is, fl. 48'23.

Anno 1675. 1. Decembris. Endes Miklós csiki vas
hámori gondviselőnk administrált csiki vám proventust 
ez szerént: Oroszlános] tallért nr. 10, öreg tallért 5, öreg 
féltallért 2, negyedrész o. tallért 2, zlotot 2, orok[ajt 33, 
tizenkét potur (így! — polturást?) 11 és igaz summája az 
administrátiónknak teszen juxta q. (= quietantiam) fl. 56.8. 
Ennek felét [adtuk]1 asszonyunknak Bánfi D. asszonyunknak, 
felének felét Telekiné asszonyunknak, úgymint 27‘66.

1676. 8. Februarii. Endes Miklós csiki gondviselőnk 
csiki vámpénzt administrált, fl. 42‘44. Ennek felét Bánfi 
Dienesné asszonyunknak küldöttük, öreg Telekiné asszo
nyunknak is negyedrészét.

Anno 1676. 16. Octobris. Endes Miklós administrált 
odavaló proventus pénzt, fl. 73T6. Qu.

Anno 1677. 14. Maii. Endes Miklós csíki vashámori 
gondviselőnk administrált csiki, vámbeli, tavalyi restantia, 
proventuspénzt, tárházunkban : Egész tallért, nro. 6, facientes 
fl. 12; oroszlányos tallért, nr. 2, facientes fl. 3 '60; zlotot, 
nr. 4, facientes fl. 4'80. Egy summában administrált húsz 
forintot negyven pénzt, fl. 20'40. Qu.

1678. 2. Mártii. Bors István administrált tárházunkban 
vámpénzt ötvenkét forintot negyven pénzt, melyet az szokás 
szerént elosztottunk, fl. 5240. Qu.

1678. 12. Maii. Endes Miklós csiki vashámori gond
viselőnk. administrált csiki vámbeli proventuspénzt huszon
négy tallért, melynek az felének felét Telekiné asszonyunk
nak küldtük, tizenkét tallérát Gilányiné asszonyunknak 
adtuk oda, 24. Qu.

1679. 12. Februarii vitézlő Bors István csiki vashámori 
gondviselőnk administrált tárházunkben száztizennégy orosz
lányos tallérokat, leon. tall. 114. Item konyhánkra tizenegy 
császármadarat, 11, pro. fl. 1‘26. Qu.

1679. 31. Maii. Bors István administrált tárházunkban 
csiki vámpénzt, ez szerint: Oroszlányos tallért, nr. 49, teszen 
fl. 88'20. Tulot 8, teszen fl. 4'80. Zlotot nr. 16, teszen 
fl. 19‘20. Ortot 71, teszen fl. 31'95. Negyedrész tallért 1, 
teszen den. 50. Dutkát, két polturást, teszen den. 30. In 
summa fl. 144‘95. Qu.

1679. 1. Septembris. Endes Miklós csiki vashámori 
gondviselőnk administrált csiki vám proventust, fl. 106'66, 
melynek felét Bánfiné asszonyunknak adtuk, fl. 53'33. Qu.

L Kimaradt.
17
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P o r t u s i  j ö v e d e l e m .

Anno 1673. die 9. Maii az jövendőre való contractus 
szerént, mely a die 22. Maii kezdődik, az portusok és 
aknák árendájából, az magunk tárházunkban tartozó tizenöt
ezer tallér summából administrált tárházunkban ezer forin
tokat, melyet küldöttünk Boldogfalvi János bejáró által 
tek. Báníi Dienes uram kezéhez, <x> fl. 1000.

Anno 1673. 10. Maii. Fejérvártt adott fel az summában 
való pénzben két vég gránátot, melyben van 56 sing s fél, 
két tallérával teszen fali. imp. nro. 113. Item rósaszín, 
egy vég gránátot administrált; két tallérával teszen, mivel 
harmincz singshárom fertál (így!) volt benne, oo ul. 30V274, 
hatvanegy tallért s egynegyed részt, A> tall. 611/,,- Item 
azután ismét adott fel tizenhármadfél sing s egy fertály 
violaszin gránátot, co ul. 12VaV .̂ Már teszen száz singet, 
co ul. 100. Az ára két tallérával teszen tall. imp. nr. 200.

27. Maii. Ismét adott be huszonöt sing gránátot száz 
forintban, fl. 100. Már teszen a 125 sing gránát ötszáz 
forintot, co fl. 500. Ez mind az 500 forint az harminczad- 
ban tudódjék.

[Lapszélen:] NB. Ez administrátiók mind egy quietan- 
tiában vadnak Írva, mely íratott 28. Junii ide alább ; azért 
el nem kell vetni annak idejében, mivel ezekről való 
quietantiákat elszaggattuk, ide fel.

Anno 1673. die 28. Junii. Páter János ez esztendőre 
való portusok árendájából tárházunkban ez mai napig min
deneket computálván és eddig való quietantiáit elszaggat
ván, egy summában az tárházunkban adandó tizenötezer 
tallérokban administrált tizezerkilenczszázhuszonhat tallé
rokat, az újjólag arról adott quietantiák szerént, co tall. 10926. 
Tíz sacskóban az tallér, egyben az 400 arany.

[Lapszélen :] Ezek közt vagyon az Radnótra hozott tall. 
9422 és arany 400, fl. 11222.

Azon napon az váradgyai és dévai harminczadok áren- 
dáiról való proventus beadását is mindenestől összevetvén 
és új quietantiát adván róla, in summa ez napig administrált 
kétezerszáznegyvennyolcz forintot, az arról adott quietantiánk 
szerént, <x> fl. 2148.1

1673. die 31. Julii. Páter János hívünk az aknák 
árendájából tárházunkban tartozó tizenötezer tallérokból 
gránát posztót administrált ez szerént: Rósa színt, kilencz-

1 Ez a szám 1652-röl van javítva. Az igazítást pedig ez a meg
jegyzés kíséri: A z quietantiával mindgyárt conferálván kellett ez szerént 
corrigálni.
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venhét singet s felet és fél fertált. Viola színt, háromszáz- 
nyolczvanhét singet és felet. Zöldet, százkilencz singet és 
fél fertált. Meggyszint, ötvenöt singet s felet s fél fertált. 
In summa tészen hatszázötven singet, melyeknek az árát 
négy-négy forintjával számlálván teszen kétezerhatszáz 
forintot, co fl. 2600. Ezenkívül alábbvaló, veres gránátot 
administrált, száztizenkilencz singet; ennek az ára három 
forint hatvan pénzivei teszen négyszáznegyven forintot s 
harmincz pénzt, <x> fl. 440 30. Ezenkívül is az fejérvári asz
talosnak adott három singet tizenkét forintban, mind öszve- 
séggel ennek az ára fl. 3052'40. Ez szerént vagyon quie- 
tantia róla.

Anno 1673. 25. Septembris. Páter János administrált 
az portus jövedelmébűl posztó vételre rendelt hatezer tal
léroknak restantiájában posztót ez szerint: Kétszázhuszon- 
négy s fél sing gránátot, két tallérral tészen tall. i. 449. 
Item tíz sing angliait huszonöt tallérban, od pro tál. 25. 
Summa teszen tall erős imp. 474.

1673. 28. Septembris az váradgyai harminczad és 
hidat, az dévai harminczaddal együtt, 22. Maii az mint meg- 
áreudálta volt Páter János hatezer forintokban, azon árén* 
dában való restantiát is, úgymint kétezernyolczszázötvenkét 
forintot, készpénzül Fejérvártt administrált, <x> fl. 2852. És 
így immár mind az hatezer forintot égiszén administrálta.

1673. 23. Octobris. Páter János administrált az portus 
árendájában kétszáz tallér érő négyszáz forintot, <x> tál. 200.

Anno 1674. 4. Novembris1 administrált Páter János 
harminczad proventusábanFejérváratt ezer forintot, <x> fl. 1000.2

1673-ban 22. Maii árendálván meg Páter János az 
aknákat, az portust harminczötezer tallérokban, <x> tál. 35000, 
melyrűl 10. Maii, anno domini 1674. ez szerént adott 
számot:

28. Junii. 1673. Radnótra administrált tál. i. 10926.
31. Julii ugyan Radnótra administrált posztót ezer- 

ötszázhuszonhat tallér s harmincz pénz érőt, <*> tál. i. 1526'30.
25. Septembris 1673. Fejérváratt, ugyan posztót, 

tál. i. 474, co négyszázhetvennégy tallér árát.

1 A bejegyzések időrendje itt meg van zavarva s valószínű, 
hogy az 1674. év téves bejegyzés 1673. helyett; vagy — amennyiben 
itt, a lap alján, néhány sornyi üres hely maradt —- a bejegyzés 
helyét tévesztették el.

1 Ez után egy megkezdett, de félbemaradt bejegyzés követ
kezik, melynek 1674, 10. Maii. Páter János az szövegű beírása ki 
van törölve. A törlés okát az utána következő s ugyanazon keltezésű 
bejegyzés megváltoztatott mondatszerkezettel írt szövegéből magya
rázzuk.
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23. Octobris. 1673. Fejérváratt, ugyan készpénzül, 
tál. i. 200.

15. Decembris. 1673. Fejérvártt, ugyan posztót, pro 
tál. i. 50.

10. Maii. 1674-ben mikor számot adott, adott be Fejér
váratt aranyat nro. 760, teszen tál. i. 1520. Ugyanekkor 
tallért, tál. i. 29.

Commisiokra ezeknek így ad o tt:
25. Mártii. 1673. dévai porkoláb-, Csekei Tamásnak, 

borbeli fizetésiben, tall. i. 25.
26. Julii 1673. Turzai Györgynek, tall. i. 50.
6. Septembris, 1673-ban. Gyerőfi uramnak, tall. i. 200. 

Egész summája administrátiójának teszen tizenötezer tallé
rokat, cső tall. i. 15000. Item ezenkívül, az generális per- 
ceptor adta quietantiája szerint, az porta contentatiójára 
adott tall. i. 20000, melylyel együtt summa summarum 
teszen harminczötezer tallérokat, co tall. imp. 35000.

1674. 14. Junii. Páter János administrált az portusi 
proventusban kétezer tallérokat, co tall. i. 2000. Item az udvar
népe szükségire administrált ezer sing gránátot; lévén 
benne 26 sing teczszín, azt harmadfél talléréval számlálván, 
az többit, singit két talléréval, teszen az ára tall. i. 2013, 
co kétezertizenhárom tallérokat. Albae 5. Julii 1674.

Item készpénzt administrált ötszáz tallért, co tall. i. 500.
Anno 1674. die 13. mensis Septembris hozott Lipcsi (így!) 

György bejáró Páter Jánostól az portusról tall. imper. nro. 500.
Anno 1674. 22. Septembris. Páter János hívünk admi- 

nistrált[a] azon portusi proventust, melylyel az ország adaján 
kivűl tartozik, tárházunkban, hétszázötven tallérokat, co 
tall. 750.

1674. 26. Octobris. Páter János administrált, az aknára 
Balásfalvárúl vitt négy hordó korcsoma bor árában, száz- 
tizenkét forintban, 4 forintjávál, gránát posztót, huszonnyolcz 
singet, co ul. 28.

1674. 18. Novembris. Páter János administrált gránát 
posztót, huszonnyolcz singet s egy fertált, singit két tallér
ban, co ul. 28V4-

1674. 17. Decembris. Páter János administrált az 
portusi proventusban háromszáz aranyot, co aur. nro. 300. 
Item azelőtt egy nehány napokkal Gilányiné asszonyomtól 
küldött be ezen portusi proventusban 100 imperiális tallé
rokat, co tall. i. nro. 100.

1675. 16. Április. Páter János administrált Fogarasban 
portusi tallért, négyezer tallért, tall. i. 4000.
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1675 ben alkuván meg Budai Péter uramekkal az 
portust és aknákat 18 ezer tallérokban, melyben adott be 
7 Junii, posztó vásárlásra kétezer tallérokat, tall. i. 2000.

1675. die 7. Junii. Budai Péter uram az váradgyai 
és dévai harminczadok árendájából administrált tall. imp.
500. co ötszáz tallérokat.

1675. 8. Junii. Páter János administrált az portus 
árendájában kezénél levő restantia summában kétezer tallér 
érő, ezer sing, török gránát posztót, az ifjak ruházatjukra 
valókat, pro. tall. i. 2000, mely Péter deákék fellyebb 
posztóvásárlásra administrált 2000 tallérokat, érette, benn 
magunknál hadtuk.

Anno 1675. die 6.1 Julii. Budai Péter uram az váradgyai 
és dévai harminczadok árendájábúl administrált talleros nro. 
500, id est ötszáz tallérokot. Ez szerént quietáltuk die 
6. Julii.

Anno 1675. die 28. Augusti küldött Budai Péter uram 
az harminczadok árendája proventusában gránát posztót, 
negyvenkilenczedfél singet s fél fertályt; farit fi. nro. 198'50. 
Ez szerént extál quietantiája.

Anno 1675. die 6. Octobris. Budai Péter hívünk por
tusok és aknák árendájából, tárházunkban tartozó tizen- 
nyolczezer tallérokból, administrált tárházunkban ezerkét
száz tallérokat, melyeket mi is őkegyelme kezében, mint 
országadaja generális preceptora kezében, az fogaras- 
földi adóban administráltattuk s adott is quietantiát róla, 

tallér 1200.
1675. 22. Octobris. Budai Péter deák és Szegedi 

Gryuriczáék adtak be az portusi proventus árendájában 
ötven, co ul. 50 sing török gránátot, rósa- és violaszínt; 
két tallérával, teszen tál. imp. 100 Extál quietantiája.

1675. 4. Decembris. Budai uramék adtak Pernyesi 
uram kezében az magyar hadak fizetísire portusi tallérbúi 
másfélezeret, co tál. 1500.

Item az előtt is azon summában való tallérbúi ugyan
azon szükségre adott Pernyesi uramhoz harmadfélezeret, 
■x) tál. 2500.

1676. 20. Februarii. Budai Péter uramék hoztak be 
portusi proventusban tallérúl, tál. i. kétezerötszáz tallért. 
Item aranyúl, harmadfélszáz aranyat ; mely administrálása 
in summa teszen háromezer tallért, <x> tál. i. 3000.

1676. 1. Április. Budai Péterék hoztak be portusi 
proventus pénzt, készpénzül négyezerhatvanhét tallért, co 
tall. i. 4067. Item Fejérvárrúl való eljövetelkor adott be

1 A 6 szám itt 7-röl van javítva.
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posztót, harminczegy s fél sing posztót, pro tál. i. nro. 63, 
oo hatvanhárom tallért. ítem Teleki uramnak egy sátorra 
adott 100, oo tál. i. 100. Item egy murát nyerget hetven 
tallérban, oo pro tál. i. 70. Item Tűri Lászlónak az portán 
létekor való adósságának megfizetésére háromszáz tallért, 
oo tál. i. 300.

1676. 10. Április. Budai Péterék hoztak az portusi 
árenda summában be ötszáz tallért, oo tál. i. 500.

1676. 24. Junii praefectus uram által administrált 
Budai Péter hívünk az harminczadok árendájában ötszáz 
tallérokat, oo tallér 500.

Anno 1676. 1. Junii. Budai Péterék adtak be ezer 
sing gránát posztót, kétezer tallérokban, co tál. i. 2000.

Anno 1677. 30. Julii. Budai uramék küldtek Radnótra 
kétszáz tallérban, co pro tál. i. 200, száz sing török grá
nátot, co ul. 100.

Anno 1676. 1. Augusti olvastattuk bé Budai Péter 
hívünk, Teleki László étekfogónk által administrálta pénzt 
ez szerént: Portusi árenda, tárházunkban tartozó pénzből 
tallér 500. Harminczadok árendájából is tallér 500. Ezek
ről külön-külön küldöttünk quietantiát.

1676. 12. Octobris az portus árendájában adott Budai 
uram posztó vételére száz tallér érő poltura pénzt, oo pro 
tál. i. nro. 100, melyen mindjárt gránát posztót vettünk.

1676. 18. Novembris. Budai Péter hívünk portus 
árendájában adott be négyszáz imperialis tallérokat, oo 
tall. imp. 400.1

Anno 1677. 8. mensis Junii rákossi Budai Péter 
hívünket illetvén az dolog, Szegedi Györgyöt is, az elmúlt 
1676. esztendőbeli kezeknél levő harminczadok árendájáról 
számot vetvén, azon árenda summát tárházunkban egészben 
administrálták és superfluitas is maradott fenn fi. 326, 
melyet is ez quietantiánk által ez jelen való 1677. eszten
dőbeli harminczadban acceptálunk. Qu. adattunk.

[1677. esztendőbeli, portus árendájabeli summában, 
Budai Péter hívünk Radnótra 3. Julii administrált török, 
gránát posztót, kétszáztizennyolcz singet, oo ul. 218, melynek 
ára teszen, két tailérával singiért, négyszázharminczhat 
imperiális tallérokat, oo tall. imp. 436,]2

Anno 1677. 31. Julii computálván az posztót, melyet 
Budai Péter uram őkegyelme administrált diversis vicibus 
pro anno 1677. az portusok árendájában, Inczédi uram

1 A Naplóban ez után egy lapnyi üres hely maradt.
1 Az itt [zárójelbe tett szöveg az eredetiben keresztül van húzva. 

E törlésnek néhány sorral alább magyarázatát leljük.
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computusa szerint teszen in summa uls. 996.1 Ide compu- 
táltuk az felyebb kivont posztó számat is, teszen az ára 
cum tall. 2, "tallér 1992.1 2

[Lapszélen:] Erről ez szerént ment quiet. die 23. Sep- 
tembris Urunk ő N. [= őnagysága] neve alatt.

Item 29. Julii administrált ugyan Budai uram őkglme 
pro 1677. az portusok árenda summájában Vas Dániel 
uram által, tall. 200. Ezt adatták Dugok az úr. Teleki uram 
őkglme. számára.

[Lapszélen :] Erről is, az felsővel együtt ment quiet.
23. Septembris Urunk ő N. neve alatt.

Item 1. Augusti3 ugyan Budai uram administrált Cserei 
Farkas uram szolgája által az harminczad4 árendájában, 
fl. 1000. Erről Asszonyunk ő. N. neve alatt lett qu.
23. Septembris.

Item die 31. Julii ugyan Budai uram administrált az 
harminczadok árendájában pro anno 1677. tallér 500. 
Erről ment quiet. 23. Septembris Asszonyunk ő. N. neve alatt.

Item die Julii,5 ugyan Budai uram administrálta az 
elmúlt esztendőről az portusok árendájában tartozó summa 
restantiáját, úgymint tallér 8521/2.

[NB. Az mely administrátiót a die 31. Julii supra posito 
írtunk, nincsen quietantia azokról Budai uramnak, sőt az 
generális quietantia pro 1677. el nem igazodott.]6

NB. die 8. Junii administrált volt Budai uram fl. 326, 
melyet őnga pro anno 1677. acceptáltak (így f) juxta 
quientantiam sub dato 23. Septembris.

Die 27. Augusti kénesőváltásra Batizi uramnak adott 
Budai uram, Asszonyunk őnga parancsolatjából,] fi. 200. 
Ezekről Asszonyunk őnga neve alatt ment quietantia 23. 
Septembris, tévén az administrátio talléros 1263.

Die 27. Maii Urunk őnga parancsolatjából] az fejér- 
vári[i] coll|égium] számára adott Budai uram az por[tusij 
árjendából],7 tall. 50. Erről Urunk őkglme neve alatt ment 
quietantia 23. Septembris; lévén ezen quietantia szerént az 
eddig való administratio az portusok áren|dája] tall. 4035.

1 A 996 szám keresztül van húzva s az utána írt, kővetkező 
megjegyzéssel javítva: Imo rcctius eomputatum, 992.

2 Ez a szám is keresztül van húzva s kijavítva ezzel az utána írt 
m egjegyzéssel: Imo tall. 1984.

3 Az 1. Augusti 31. Julii-ról van javítva.
4 A harminczad szó portusok-ról van javítva.
5 íg y ; a nap jelzése nélkül.
6 Az itt [zárójelébe tett megjegyzés az eredeti szövegben 

keresztül van húzva.
7 Ennek a bejegyzésnek minden második szava rövidítéssel van 

írva, miként azt a [zárójelek]be tett kiegészítés feltünteti.
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Die 23. Septembris administráltak tall. 163, így eliga
zodott az 1676. esztendőre való árenda pénz; quietantia is 
adatott róla.

1678. die 24. Maii pro anno 1677. Budai Péter uram 
administrált harminczad árenda proventust, tallér 453.

Item azon nap az portus árendájában administrált 
aranyat, másfél ezer aranyat. Item tallérúl is administrált 
tallérokot kétezerötszáznyolczvanhetet. In summa az aranynyal 
együtt teszen tall. 5587.

Anno 1678. 18. mensis Junii. Budai Péter, váradgyai 
harminczadunk árendátora administrált harminczad árenda 
proventust ötszáz tallérokot, co tall. 500.

Item vöttünk fel az árenda pénzben ötven sing grá
nátot Kállai által száz tallérokban, melyről is qu.

1678. 1. Julii. Budai Péter uram administrált az elmúlt 
esztendőbeli portusi árenda summában, az hadak fizetésiben 
ötszázhetvenegy s fél tallérokot, co tál imp. 5711/2.

1678 2. Julii. Budai Péter uram által az udvarhely
székiek mostani, nem régi gyűlésben végezett adót leté
tetvén, úgymint tall. im. 1250; azután azon adót az udvar
helyszékiek folyó pénzűi administrálták, úgymint fi. 2500, 
mely pénzt 8. Julii praefectus uram által mindjárt Batizi 
János uramnak aranyváltásra adtuk Fejérváratt.1

1678. 5. Augustt. Budai Péter uram administrált az har
minczad árendájában fi. 500. Item huszonöt sing gránátot 
száz forintban, co fi. 100.

1678. 17. Augusti. Fejérváratt Budai Péter uram adott 
be az udvarnépe ruházatjára gránát posztót ezeregy singet, 
co ul. 1001; mely két talléréval teszen kétezerkét tallérokat, 
co tall. imp. 2002. Quietáltuk róla.

1678. 17. Augusti Albae. Adott az katonák fizetésekre 
Budai Péter uram portusi proventus pénzt kétezerhárom
száz forintokat, co fi. 2300. Quietáltuk.

1679. 14. Mártii. Budai Péter portusi inspectorunk 
administrált praefectusunk által tárházunkban háromszáz 
forintokat, fi. 300. Qu.

1679. 28. Április administrált Budai Péter portusi 
harminczad árendábúl marhák vásárlására Komáromi István 
által fi. 300. Qu.

1679. 18. Maii. Budai Péter portusi inspector admi
nistrált, 1678. esztendei harminczadojában {így!) való 
restantiában, ötszáz forintot, fi. 500. Qu.

1679. die 15. Julii. Budai Péter hívünk az elmúlt 
1678. esztendőre tartozó portus árendája, ötszáz tallér

1 Lapszélen : N B. van írva, de minden további megjegyzés nélkül.
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restantiáért administrált külömb-kiilömbféle gránát posztót 
harmadfélszáz singet, co ul. 250.

Immár pro annis 1677. et 1678. semmi nem restál.
1679. 15. Julii. Budai Péter hívünkkel számot vettetvén 

az 1677. és 1678. esztendőkrűl, tudniillik a die 22. Maii
1677. usque ad 22. Maii 1679. az kezénél levő portusok 
és harminczadok (ide nem értetvén az szászvárosi har- 
minczad) tárházunkban annuatim tartozó áranda summáról, 
mely mindkét részről teszen tall. 42000, hiteles commis- 
siokkal és quietantiákkal eligazította dolgát, arról való 
számvételekrűl írott registrum szerint. Annak okáért mindkét 
esztendőrűl Uram őkglme neve alatt generális quietantia 
adatott őkglmének sub dato 15. Julii anno 1679. az aprólék 
commissiok és quietantiák az praefectura conservatoriumban 
tétetvén.

Anno 1679. 9. Novembris. Batizi Ferencz administrált 
annuaÜs árendásokat pro anno 1680. fi. 40. Qu.

H u r ^ a d i  p r o v e n t u s .

Anno 1673. 9. mensis Februarii. Nagy Mihály hunyadi 
udvarbíránk administrált első úttal Fogarasban ezer patkót 
szegestől, co 1000. Két öreg vasnyársat. Két, konyhára való 
vaslapátot és két szitót. Qu.

1673. 24. Április hunyadi proventust ottvaló udvar
bíránk, Nagy Mihály administrált tárházunkban, fi. 300.

1673. 11. Maii. Nagy Mihály hunyadi udvarbíránk 
administrált proventus pénzt háromszáz forintot, praefectus 
uram által, oc fi. 300.

1673.18. Junii. Hunyadi proventust ottvaló udvarbíránk, 
Nagy Mihály administrált Hedri uram által fi. 300.

1673. die 5. Decembris. Kegyelmes tekintetünk lévén 
érdemes híveink azért való törekedésekre, hunyadi számtartónk, 
Zára András ratioit, mely volt a die 17. Januarii 1671. usque ad
20. Junii 1673. kegyelmesen megengedtük, adván Naláczi 
István uram által tárházunkban kétszáz forint[ot], <■» fi. 200.

C z ig á n y o k  p r o v e n t u s a  s G ö r ö g ö k  a d a ja .

1673. 23. Augusti. Kíiküllővárrúl hozott Szabó György 
az Sz. Márton-napjára tartozó görögök adajában hatvan 
sing angliai posztót háromszáz forintban, pro fi. 300. 
Restál még nálok készpénz, fi. 300.
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1674. 4. Julii. Az rézműves czigányok vajdája, Nán 
János az jelenvaló esztendőre való adót administrálta, úgy
mint száz forintot, fi. 100.

1674. die 18. Julii. Aranyász czigányok, Mihály és 
György, vajdáji pro anno 1674. tartozó por aranyat, úgy
mint nyolczvan nehezéket administrálta tárházunkban, arról 
adott quietantia szerént, <x> p. 80; melynek árát megadtuk 
az artuculus szerént, úgymint fl. [hiányzik].1

Adtunk az praefectus kezében, hogy ezen czigányoknak 
fizessen meg az aranyért, máramarosi só árát száznegyven- 
négy forintot, ód fl. 144.

1674. 22. Octobris. Az alsójárásbeli aranyász czigá
nyok három compániabeli három vajdák, György, Demeter 
és Stephan, ez esztendőre tartozó poraranyat administrálták, 
úgymint százhúsz nehezéket, <x> p. 120; melyért az Arti- 
culus szerént 180 pénzével fizettünk fl. 216, máramarosi 
pénzt.

1675. 5. Julii. Az rézinives czigányok vajdája, Nán 
János és másik János vajdájok administrálta az szokott 
adajokat, úgymint száz forintot, cc pro 1675. fl. 100.

Anno 1675. die 19. Julii. Az felsőjárásbeli czigányok 
vajdája, Eötves Mihály és Nyerges György azon aranyász 
czigányok esztendei adajokat, úgymint nyolczvan nehezék 
poraranyat administráltak, oo p. 80. Ezért az Articulus szerént 
fizettünk kéneső árából fl. 144.

Anno 1675. 19. Octobris. Az alsójárásbeli aranyász 
czigányok vajdái: Stephán. Dragomér és Baboni György 
vajdák pro 1675. az rendszerént tartozó poraranyat három 
csomóban be adták, százhúsz nehezéket, co p. 120. Erre 
adtunk az Articulus szerént fl. 216.

Anno 1676. 21. Junii. Nán János rézmíves czigányok 
vajdája az jelenvaló esztendőre tartozó adajokat, száz 
forintot administrálta, oo fl. 100.

1676. 14. Julii. Eötves Mihály vajda, az ő companiája 
czigányok esztendőn által járandó por aranyban, admi- 
nistrált p. 80. Facit fl. 144, de [nem fizettük].1 2 Solutus 
est 10. Augusti.

Anno 1676. 22. Septembris. Alsójárásbeli aranyász 
czigányok administráltanak tárházunkban, úgy mint Stephan, 
György és Dragumir, esztendőt által tartozó por aranyat 
külön-külön negyven-negyven nehezéket, melyért fizettünk

1 Az Approbata Constitutiones P . II. T. 16. A. 4. szerint egy 
nehezék porarany beváltási ára 1 frt. 80 dénár v o lt; ugyanannyit 
frisselve 2 frt. 20 dénárért kellett beváltani.

2 Az itt [zárójel]-be tett két szó az eredetiben ki van húzva ; 
mit az után következő megjegyzés magyaráz.
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törcsvári harminczad pénzt, fl. 200; item |34| jegyű1 költő
pénzt, fl. 16. In summa fl. 216. Qu.

Anno 1677. réznüves czigányok vajdája ez jelenvaló 
esztendőre tartozó adójokat, száz forintot, administrálta, 
co fl. 100. Qu.

1677.24. Julii. Aranyás {így!) czigányok vajdája, Farkas 
Mihály administrált pro anno praesenti tartozó por aranyat, 
úgymint hetvennégy nehezéket, p. nro. 74. Qu.

Item 14. Augusti, pro anno praesenti 1677. restantia 
poraranyat administrálta hat nehezéket, p. 6.

Die 27. Septembris adtuk meg az árát fogarasi adó
ból, úgy mint fl. 140.

1677. 5. Octobris. Stepán, György, Dragumer aranyás 
czigányink vajdái administráltak tárházunkban száz és húsz 
nehezék aranyakat, p. 120; ezeknek még nem fizettünk.
1678. 2. Octobris megfizettük. Qu.

Anno 1678. die 22. Julii. Nán János rézmíves czigá
nyok vajdája esztendei adójokat administrálta, fl. 100.

1678. 27. Julii. Nyerges György és Eötves Mihály 
aranyás czigányok vajdájok administrált annuatim tartozó 
por aranyat pro anno praesenti nyolczvan nehezéket, p. 80. 
Qu. 1678. 2. Octobris megfizettünk.

1678. 27. Augusti. Alsójárásbeli, három companiabeli 
aranyász czigányok vajdája: Stepán, György és Vaszilia 
administráltak tárházunkban pro anno praesenti annuatim 
tartozó por aranyat, negyven-negyven nehezéket, <x> száz
húsz nehezéket, p. 120. 1678. ezeknek die 2. Octobris 
megfizettünk. Qu.

1679. 22. Julii. Czigányok vajdája, Nán János annuatim 
tartozó adójában administrált fl. 100. Qu.

1679. die 31. Julii. Felsőjárásbeli aranyász czigányok 
vajdája, Eötves Mihály administrált annuatim tartozó adó
jokat ez esztendőre, nyolczvan nehezék por aranyat, 
p. 80 Qu.

Die 2. Augusti [megfizettünk]2 ezért az aranyért 
az fogarasföldi ország adajából száznegyven forintot, co 
fl. 140.

1679. die 5. Augusti adtam ezen feljebb megírt pénz
bűi Batizi kezében kétezernégyszázkilenczvenöt forintot 
ötven pénzt, fl. 2495'50. Qu.

1 Ennek a |s£j jegyű  jelzésnek értelmezése az, hogy a fejedelmi 
tárházban a költőpénz pénzzacskókban állott s mindmegannyi zacskó 
sorszám szerint jelölt jegygyei volt megkülönböztetve.

, 2 A megfizettünk az eredeti szövegből kimaradt.
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1679. 3. Novembris. Stephan1 vajda adott be negyven
egy nehezék aranyot, p. 41; Vaszil vajda is p. 41; György 
vajda is p. 41. Qu. Ezeknek adattunk praefectus uram 
által porumbáki proventust fi. 216, mely pénz volt fl. 250, 
de az többit élés szedésre adtuk.

U d v a r h e ly i  p r o v e n tu s .
1673. die príma Novembris. Udvarhelyi gondviselőnk, 

Szentimrei Pál deák administrált tárházunkban búza árát
11. 37. Ser lucrumát fl. 12. és Radnótról oda küldött egyik 
hordó bor árában fl. 82'26. In summa száznegyvenegy forin
tot harmincz pénzt, két sákban, fl. 141'30.

1674. 13. Április. Udvarhelyi gondviselő, Szentimrei 
Pál administrált tárházunkban Udvarhelyit kikorcsomárlott 
szinbor árát kétszázhetven forintokot, co fl. 270- Borseprű 
árát kilencz forintot, os fl. 9. Summa 279. (Quietáltuk.)

1674. 25. Junii. Udvarhelyi gondviselő, Szentimrehi 
{így!) Pál administrált bor árát ötszázhetven forint kilencz 
venkét pénzt, co fl. 570'92; melyben van seprő ára fl. 18'14. Qu.

1674. 15. Septembris. Bak Pál udvarhelyi gondviselő 
administrált borára proventus pénzt ötszázhetven forintokot, 
co fl. 570. Magunk quietáltuk.

1674. 11. Octobris. Sz.-Imrei Bak Pál udvarhelyi 
gondviselőnk administrált ottvaló korcsomákon elkölt borok 
árát százharmiucz forintokat, fl. 130.

1675. 10. Januarii. Udvarhelyi gondviselő, Pál deák 
administrált tavalyi restantia bor árát, seprő árával együtt 
nyolczvan forintot, co fl. 80.

1675. 27. Maii.Udvarhelyi gondviselőnk.Sz.-ImreiBakPál 
adui mi s tralt korcsoma bor arat haromszaztiz forintot, fl. 310.

Anno 1675. 5. Septembris. Udvarhelyi gondviselő, Pál 
deák administrált ott kikorcsomárlott borok árát, két sacs- 
kóbau négyszáz forintokat, <*> fl. 400.

Anno 1675. 14. Octobris. Administrált Bak Pál udvar
helyi gondviselő bor árát, fl. 170.

Anno 1675. 2. Decembris. Szent-Imrei Bak Pál admi
nistrált korcsoma bor árát, fl. 80. Qu.

1676. die 18. Januarii. Udvarhelyi gondviselőnk, B. Pál 
deák administrált odavaló restantia bor árát, pro fl. 30.

1676. 1. Augusti. Udvarhelyi gondviselő, Bak Pál 
administrált: Bor lucrumot, fl. 150. Ser lucrumot, fl. 50. 
Széna árát, fl. 40. Summa fl. 240.

1 Ez a név váltakozva Stepan-nak és Stephan-nak van írva.
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Anno 1675. 5. Novembris. Bak Pál administrált restantia 
ser és bor árát fl. 90. Qu.

1677. die 5. Juníi. Bak Pál udvarhelyi gondviselőnk 
administrált borok lucrumát, fl. 80. Qu.

1677. 16. Julii. Udvarhelyi megholt udvarbíró relictája 
administrált bor árát, fl. 17660. Ser árát, fl. 12. Summa 
fl. 188-60.

1678- 27. Junii. Várfalvi István udvarhelyi gondviselőnk 
administrált tárházunkban odavaló korcsoma bor árát három
száz forintot, fl. 300. Qu.

1678. 26. Julii. Várfalvi István udvarhelyi gondviselő 
administrált bor árát, fl. 150. Qu.

1678. die 6. Novembris. Várfalvi István administrált 
korcsoma- és széna árát kétszáznyolczvanhárom forintot, 
fl. 283-18. Qu.

Anno 1679. 14. Junii. Várfalvi István administrált 
tárházunkban az ottvaló korcsománkon elkölt ebesfalvi 
dézma borok árában négyszáznegyvenkét forintot, fl. 442. Qu.

1679. 21. Novembris. Várfalvi István administrált tár
házunkban odavaló bor árát, fl. 530"30. Item ser ára pro- 
ventust harminczegy forintot, hatvanhárom pénzt, fl. 31*63. Qu.

H u s z t i  p r o v e n tu s .

1673. 6. Februarii. Alvinczi Péter deák máramarosi 
kamaraispán administrált odavaló proventus pénzt ezer- 
hatszáz forintot, co fl. 1600. Item nyolcz nestet, nro. 8 és 
hat fogoly madarakat, <x> nro. 6.

1673. 5. Április. Hedri uram administrált huszti jószá
gon felszedett taxa nestet huszonhatot, no. 26. Magunk 
quietáltuk.

1673. 23. Maii máramarosi sóaknák és az bocskóii 
jószág proventusában pro 1672. administrált tárházunkban 
Alvinczi Péter hívünk ezerötszázkilencz forintokot és huszon
egy pénzt, co fl. 1509-21.1

1673. die 12. Augusti. Máramarosi só ára proventust 
administrált Batizi János kamaraispán kétezer forintot, oo 
fl. 2000.2 Ugyanekkor ásszá halat, háromszázat.

Anno 1674. 18. Januarii. Administrált Batizi huszonöt 
nestet, <x> 25. Ásszá halat százat, fogoly madaiat 32. (Magunk 
quietáltuk).

1 Lapszélen, a fejedelemasszony kezeírásával: hat szaszkóban.
s Lapszélen, a fejedelemasszony kezeírásával: E zt is hat 

zaczkóban.
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1673. 4. Octobris. Bati/.i János máramarosi kamara
ispánunk odavaló só ára proventust hat sákokban admini
strált tárházunkban, ezerkilenszszázkilenczvenhét forintot 
és hatvanegy pénzt, az róla adott quietantiánk szerént, 
*> fl. 1997-61.

1674. 12. Április. Bán Gergely huszti udvarbíránk 
administrált peczolajat, libr. 9. Nesteket huszonhetet, 27. 
(Quietáltuk.)

1674. 16. Junii máramarosi kamaraispánunk, Batizi 
János administrált tárházunkban ezerkilenczszázkilenczven- 
hét forint odavaló proventust. arról való quietantiánk szerént, 
c* fl. 1997.

1674. 8. Julii. Az olá püspök tisztelendő] Brankovicz 
Száva uram pro anno 1674. tartozó adó nesteket admini- 
strálta huszonötöt, <x> no. 25.

1674. 29. Julii. Batizi János máramarosi kamara
ispánunk administrált ezer forintot, <x> fl. 1000. Halat, no. 509. 
Putina fenyőtúrót, 2.

Anno 1674. 23. Septembris. Hedri Benedek uram 
máramarosi só árát administrált fl. 498"24.

1675. 7. Januarii. Máramarosi kamaraispánunk admini
strált az elmúlt 1674. esztendőre való adóban : Tizenkilencz- 
nestet, co no. 19. Fogoly madarat ötvennyolczat, no. 58.

1675. 6. Április. Máramarosi kamaraispánunk az odavaló 
adó nesteket negyvenhármat (t. i. administrált), od no. 43.

1675. die 27. Julii. Bán Gergely huszti udvarbiránk 
ottvaló jószágunkban gyűjtött nesteket administrált huszon
hetet, nro. 27.

1675. 8. Septembris. Máramarosi kamaraispán, Szilágyi 
Gergely administrált tárházunkban négy sacskóban ezer 
négyszáztizenkét forintokot, d. 1412.

1676. 2. Januarii. Szentgyörgyi István huszti udvar
bíránk administrált tárházunkban borsot, libr. 20, pro fl. 10. 
Gyömbért, libr. 10, pro fl. 5. Két font szekfűet, pro fl. 14. 
Két font szerecsendió virágot, fl. 14. Habarniczát, fl. 10. 
Huszonnégy kandérokat, fl. 32'34. Nádmézet, libr. 33, pro 
fl. 15. Viski lent, libr. 150. Huszti lent, libr. 8. Negyven 
fogoly madarakat, 40. Qu.

Anno 1676. die 27. Januarii. Máramarosi kamaraispá
nunk, Szilágyi Gergely administrált tárházunkban: Kész
pénzt ezer forintot, ce fl. 1000. Adó nestet nyolczvanat, ce 
fl.1 80. Mézet sonkolyostól, nr. 7. Fogolymadarat, *> nr. 20. 
Az előtt halat 177.

1676. 8. Februarii. Szentgyörgyi István huszti udvar-

1 íg y ; tévesen nr. helyett.
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bíránk administrált nestet, 27. Kecsegét pro fi. 11. Nyers 
galoczat, kettőt; asszút, no. 6. Viasszat, libr. 75. Orsót, 75. 
Madarat, egy forint s négy pénz árát. Qu. ezekről.

1676. 7. Februarii. Horvát András hozott törcsvári 
harminczad pénzt ezer forintot, co fi. 1000. Item vásárlott két 
kantár fügét pro íl. 24. Mondolát, 50 fontot, 50 pénzivei; 
teszen fi. 25. Faolajt, fertály héján másfél kantárt; az edény 
árával együtt teszen íl. 26. Kapornyát, 52 fontot, pro fi. 10.40. 
Heringet, 330-czat pro fi. 13'20.

1676. 9. Februarii. Tornya Péter administrált zajkányi 
harminczad restantiáját, íl. 66'84.x

Anno 1676. die 1. Mártii. Szentgyörgyi István huszti 
udvarbiránk küldött hat kecsegét, íl. 3. Quietáltuk.

1676. 18. Mártii. Szentgyörgyi István huszti udvar- 
bíránk küldött huszonnégy kecsegét, pro fi. 15‘50. Qu.

1676. ultima Mártii huszti számtartónk, Alvinczi János 
administrált praefectus uram által platajcz halat, tizenkét 
kötést, pro íl. 9'60. Huszonöt font faolajat, pro fi. 11'25. 
Az edényekre költött II. 4'25. Qu.

Anno 1676. 29. Julii máramarosi kamaraispán, Szilágyi 
Gergely administrált tárházunkban hét sacskóbanfl. 1994'76.1 2

Anno 1676.26.0ctobris administrált Hedri Benedek Szent- 
Mihály napra tartozandó oláhláposi adópénzt fi. 250. Qu. 
Ezt die 26. Octobris adtam nénémasszony, Bánfiné asszo
nyomnak.

Anno 1676. 10. Decembris. Husztról Hedri uram küldött 
vereshagymát, 16 vékát. K ecsegét, három forint árát, co íl. 3. Qu.

Anno 1676. 14. Decembris. Husztról Hedri uram kül
dött kilencz kecsegét öt forintokban, co fi. 5. Qu.

Anno 1676. die 28. Decembris. Szilágyi Gergely mára
marosi kamaraispán administrált nestet, 80. Fogolymadarat, 
42. Adóhalat, 570. Qu.

Item Máramarosban levő Csüde nevő puszta praediumot, 
íl. 1500. Ez pénzt én adtam meg őkgnek. Petrus Alvinczi mp.

Anno 1677. 9. Januarii. Szentgyörgyi István huszti 
udvarbiránk küldött 7 kecsegét, fi. 4‘50 ; item császár- 
madarat is hetet, co 7.3 Qu.

1677. die 19. Januarii. Fráter István uram küldött be 
búza árát háromszáz negyven forintot, oo fi. 340. Azelőtt is 
küldött volt ugyan búza árát íl. 306‘20, co háromszázhat 
forintot s húsz pénzt.

1 E két utolsó bejegyzés tulajdonképen a Harminczadról való 
proventus-hoz tartozik.

2 Ez az összeg 2000-röl van javítva.
3 E bejegyzés előtt, minden további megjegyzés nélkül, NB. 

van Írva.
S z á d e c z k y  B . : I. A p afi M . fe je d e le m  u d v a r t a r tá s a . 18
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1677. 22. mensis Jamiarii. Szilágy Gergely mára- 
marosi kamaraispánunk administrált nesteket tizennyolczat, 
nr. 18. Fogoly madarakat harminczat, nr. 30. Qu.

1677. 28. Februarii. Nemes, vitézlő Szentgyörgyi István 
hnszti udvarbíránk administrált tárházunknan egy örög 
borhűtő réz edént, nro. 1 és huszonnégy kandérokot, nro. 24, 
százhét forintban nyolczvannégy pénzben, pro florenis 107‘84. 
T íz  császármadarat egy forint nyolczvan pénzben, fi. 1'80 
Melynek árok egy summában tészen százkilencz forintokat 
hatvannégy pénzt, co fl. 109‘64. Item az urbárium szerént 
tartozó jószágbeli adó nesteket huszonhetet, nro. 27 és 
tizenhat font peczolajat, libr. 16 Qu.

Anno 1677. 6. Mártii. In anno 1676. mi parancsola
tunkból Fráter István huszti kapitányunk az praesidiumnak 
két úttal osztván ki kétszáz kis köböl búzát, vékáját 
adván 81 pénzen, az árát úgymint fl. 648, őkglme admi- 
nistrálta; melyről is qu.

NB. 1677- 9. Április. Fráter István uram Huszton 
osztott ki eddég harmadfél száz köböl búzát, melynek az 
árábán kétszáz köbölért küldött volt be.

Anno 1677. die 7. Mártii. Hedri uram administrált 
láposi rókabőrt hármat, <x> nr. 3. Qu.

Anno 1677. die 8. Április. Szilágyi Gergely máramarosi 
kamaraispánunk vásárolván chrakkai (= krakkai) abroszt és 
czitrom-lictariumot,eleven gyömbért ésfaolajat,facitfl. 157.Qu.

1677. 11. Julii. Fráter István uram küldött be búza árát 
ezernégy százhárom forintot és negyvenegy pénzt, oo 1403‘41.

1677. 17. Novembris. Huszti udvarbiránk Szent
györgyi György administrált huszti jószágbúi húsz sákban 
hatszázötven koszorú veres hagymát, 650. Két sákban 
nyolczvan koszorú foghagymát, <x> 80. Lent, hat sákban 
háromszáz nmeiteket, 300. Grsot szazhetvenneg\et, oo 174. 
Item öt font peczolajat, libr. 5. Qu.

1677. 17. Novembris. Rónaszéki kamaraispánunk, Szi
lágyi Gergely administrált hét berbenzeben (így!) majorság- és 
dézma mézeket, huszonnyolcz vedret, ur. 28. Qu.

1678. 21. Mártii. Szilágyi Gergely administrált mára
marosi, keze alatt levő jószágoknak adajában urbárium 
szerént tartozó adó nesteket hatvant, oo nr. 60. Qu.

1678 22. Junii. Szilágyi Gergely rónaszéki kamara
ispánunk administrált tárházunkban pro anno 1677- urbárium 
szerént tartozó nesteket huszonkettőt, oo nr. 22.

1678. 22. Junii. Nagy Miklós rónaszéki kamaraispánunk 
administrált odavaló proventust fl. 230, kétszázharmincz 
forintot. Fenyő, putina túrót, 4. Adó halat nyolczszázat, 800. Qu.

1678. die 4. Novembris. Szigethi Nagy Miklós mára-
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marosi kamaraispánunk administrált tárházunkban só ára 
proventus pénzt négyszáz forintokat, fl. 400. Fenyőtúrót 
négy puttonnal, 4. Viski lent harminczkét mértékkel, nr. 32. 
Asszúhalat kétszázhatvanötöt. Qu.

1678. 5. Novembris. Apor István törcsvári harmin- 
czadosunk administrált készpénzt ezer forintokat, fl. 1000. 
Item egy asztalra való nyomtatott búrt is.

1678. 14. Decembris. Kónaszéki kamaraispán, Nagy 
Miklós administrált tárházunkban proventus pénzt százhúsz 
forintot, fl. 120. Item adóbeli nesteket tizennégyet, nr. 14. 
Császármadarat, nr. 30. Qu.

1679. 27. Februarii. Nagy Miklós rónaszéki kamara
ispán küldött majorság és dézma mézet húsz vedret, úyolcz 
edényben, ur. 20. Qu.

Anno 1679. 10. Septembris. Apor István törcsvári har- 
minczados administrált odavaló proventust ezer forintot, 
fl. 1000. Item vásárlóit egy kantár és nyolcz font faolajat, 
fl. 25, fontját huszonkét pénzen, teszen fl. 26'764 Hetven 
ejtel czitromlevet hatvan pénzével, teszen fl. 42. Egy kantár 
riskását, fl. 9'00

1679. 29. Novembris. Szilágyi Gergely convincáltatván 
r. (= restantiával) maradván adósa, adott meg benne 
fl. 100. Mi sem adtunk quietantiát rúla, errűl.1 2

1 Ezen vásárlás leírása homályos. Értelmezése az, hogy az 
egy kantárt vette 25 forintért s ehhez számítva 22 pénzével a nyolcz 
font faolaj árát is, az egésznek összege teszen 26 frt. 76 pénzt.

2 A  Naplóban, II. könyvében, ezután — miként azt az I. könyvnél 
is láttuk — Holmi egyéb dologrúl való Memóriáié ez. alatt külön
féle leírások, különösen pedig ötvösökhöz adott ezüstfélék felsoro
lásai következnek. Ezek közé — s valószínűleg utólagos bejegyzéssel — 
iktatták a szövegben alább közölt Bocskói jószág proventusa egy 
feljegyzését. A  Naplóhoz csatoltan, de nem a napló-kötet testével 
összefüggően, még egyéb, külön lapokra írt s más és más gazdasági 
vonatkozású feljegyzések is vannak. Ezeket az udvartartási gyűjte
mény megfelelő csoportjaihoz osztjuk be s azokkal együtt fogjuk 
közölni. Ez utóbbiak közül csupán a fejedelmi jószágok kapujoknak 
számát feltűntető jegyzék tartalmát közöljük még itt a szövegben, 
a II. könyv utolsó fejezete gyanánt, mint a mely a Gazdasági 
Naplókban leírt birtokok népességi viszonyaira vet világot. Ide a 
jegyzetbe pedig a II. könyv kötetének utolsó lapjáról és a hátulsó 
kötéstábla belső borítólapjáról két megjegyzést s egy naplószerű 
bejegyzést iktatunk.

A kötet utolsó lapján keresztbe írva ez a megjegyzés van: 
NB. Egy mása salétromhoz büdös követ adnak hozzá 15 fontot; ismét 
15 font szenet. Ebbül várnak be mindenféle port százhatvan fontokot, 
co libr. 160. Fogarasi porkoláb, Boér János írta Fejérvárra 1674. 
23. Maji. A kötéstábla borítékján, szintúgy keresztbe írva: NB. Egy 
kantárban (cantárban) van fontszám százhúsz, co libr. 120. Utána, 
rövidebb sorokban, más kézírással: 1675. 5. Junii. Nadányi uramnak 
adtam Enyedre Melius Péter munkáját kötetni.

18’
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B o c s k ó i  j ó s z á g  p r o v e n t u s a .

1673. 20. Januarii. Alvinczi Péter bocskói jószág ada- 
jában administrált huszonkilencz nestet, <x> nr. 29. Fogoly
madarat huszonkettőt, co nro. 22.

A z ő N a g y s á g a  j ó s z á g a b e l i  k a p u j o k n a k  
s z á m a .1

1 H ab ár az a lá b b  k ö v e tk e z ő  le írá sn a k  —  m e ly  a N a p ló h o z  
o s z to t t  j e g y z é k e k  u to ls ó  d arab ja  —  év s z á m a  n in c s  is , a N a p ló b a n  
so k s z o r  e lő fo rd u ló  e g y ik - fé le  k é z ír á s sa l lé v é n  a z o n o s : A p afi-k ori 
id e jé t  m eg á lla p íth a tju k .

* E z  a h e ly n é v  tu la jd o n k é p e n  Táté, m e ly  az É rd. O rszg y . E m i. 
X I. k ö t. 105 . la p já n  Tháte-nak van  írva.

Balásfalva
Fejérvármegyében.

T űr . . . . . .  por. 1.
B a lá s fa lv a  r é s z e

S z á s z p a ta k  . . . p or. 1.
C s e f o d ....................por. Va.
H o ld v ilá g  . . . . por. IV 2 .
N a g y c s e r g ő d  . . . por. IV 2 .
K ú t f a l v a .................... por. 3.

Balásfalva
Küküllövármegyében.

P é te r fa lv i , ik ló d i, p a n a d i, 
sz a n c sa li ,  s z é p m e z e i,  
p o rtio k  e g y  su m m áb an , por. 3p2. 

S u m m a p ortarum  12.

Zalatna
Z alatn a  . . . por. 5.
F e n e s  . . . p or. 2.
P r a e sz á k a  é s

G alacz  . . p o r  1.
T o p á n fa lv a  . por. 15. 
P e tr e sá n y  . . por. 1, co l. 2.
B isz tr a  . . . por. IVa.
A b r u g y fa lv a  . por. 2.
B ú csú m  . . . p or. IV 2 .
K ö r p ö n y e s . . p or. 1V2 . ___

S u m m a p ortaru m  30V2, co l. 2 .

Fej érvár
B e n e d ik  . . por. 2.
F e ls ö - G á ld . . por. 1, co l. 2.
O láh -B ocsárd  . p or . 2.
M etesd  . . . por. 1.
P o já n a  . . . por. V2 .
G aurán . . . por. l/.2.
T ó th fa lu d  . . por. V 2.
M agyar-Igen  . p or. 3.
Sárd  . . . .  p or. 1.
K is fa lu d  . . por. Ys
P o k lo s  . . . p or. 1.
P o n o r  . . . por. 2.
R e m e te  . . . p or. 2.
M agyar-O rbó . p or. V 2.
D ió m á i . . . p or. 1.
V á r a d g y a  . . p or. 1.
D á lly a  . . . p or. 1 7 S.
C sü g e d  . . . por. 1j.) .
S ó sp a ta k  . . por. 1.
S ír á sa  . . . por. 1.
T a le  {így .0 2 . por. V 2.
D rom b ár . . por. 1.

S u m m a p ortarum  2 5 , c o l. 2.

Alvincz
O lá h -A lv in cz  . p or. 2. 
B orsó -M ező  . p or . 1.
K árna . . . por. 1 , co l. 3.
M ag y a rv in cz  é s  

B o rb erek  az  
p a r a sz ts á g
r é s z é r ő l . . p or . 1.

R a k a tó  . . . por. 1/i .
Su m m a p ortaru m  5V g, co l. 3.



277

Szamosújvári jószágban
E g y  su m m á b a n  van  ö t  

k a p u  s  4  ró tt e m 
b er  < x > ........................... p or. 5 4.

Dévai jószágban az Cserna- 
bányai jószággal együtt

E g y  su m m á b a n  van  p or. 9, co l. 8. 

Radnót
Kükiillővármegyében. 

R a d n ó t . . . p or. 3.

K o csá rd  | • ' ' P ° r ' -  7 '

Radnót
Tordavármegyében.

IklaoS“6 ! ■ • *»■ »■
iuforoszi } '

S u m m a p ortaru m  6 , c o l. 8.

Ebesfalva
Kükiillővármegyében.

E b e s fa lv a  I 9
H on d o rff j ■ • • Po r - s -

1 Devecser h e ly e t t  ?

E r n y e  I D ó r  1G á lfa lv a  j . . . • p •

Ebesfalva
Fejérvárm egyében.

A l m a k e r e k .................................por. 4 .
Ú j f a l u ....................................... p or. 3.
R u d a l y ....................................... p or . 4 .

S u m m a  portaru m  11.

Katona
Bálványos-Várallya por. IV2.
B o r g ó ...........................p or. IV 2 .
B á n y a b ik  . . . .  p or . —  c o l .  7. 
K a to n a  . . . .  p or. —  co l. 5. 
D e v o r s z e r  (így / ) 1 . p or. —  c o l. 2. 

S u m m a p ortaru m  4 , co l. 4.

Görgényi jószág
M ind ö s z v e s é g g e l  por. 9 , co l. 9.

E z  fe l ly íí l  m eg ir t  j ó s z á 
g o k b a n  le v ő  k a p u k 
n a k  sz á m a  e g y  su m 
m áb an  ...........................p or. 121.

Kővári jószágnak
k a p u  sz á m a  n o . 11.





III. K Ö N Y V
(1680-1685.)

Isten kegyelméből fejedelmi tárházunkban bé- 
jőni szokott külömb-külömb féle jövedelmünk 

lajstromos könyve.1

Áldott az Úr, kinek ajándéka sáleM 
Propheták kit s az szent apostolok rendi 
Áldani hirdetnek s tiszteltettni, mert ÓH 
Fő boldogságunk az; s lelkünk nyugalmárA 
Igazgat, ne ártson földi tenger s homáLy.

Boldog ez Méltóság, kit azon Úr karjA 
ORszágolni rendelt, s visel is szárnyaiN 
Nagyságos dolgait folytatja személyiN 
ISzSzonyítja s gonosz akaróit rontjA 
Áldott legyen az Ú r! mondjuk allélujaH !

Fejérvár die 9. Augusti a. 1679.
Ngtok méltatlan szolgája

Alvinci Péter mp.

1 Ez a czím s az utána következő vers a praefectusi tisztséget 
viselő Alvinczi Péter írása. Míg az I. és II. könyvet, mint láttuk, 
maga a fejedelemasszony nyitotta m eg; ezt az összes jószágok főfel
ügyelője avatja hiteles gazdasági napló-könyvvé.

A vers ugyan Alvincziben igen rossz poétára vall, de egyszer
smind azt árulja el, hogy írója ünnepiesebb formára törekedett. Ugyan
ezt igazolja az az eljárása is, hogy a versfőkben és verssorvégekben 
Apafi M ihály  és Bornemisza Anna  nevét rejtette el. A Bornemisza 
név (itt Bornemiszszá) ugyan, csak úgy jő ki, ha a második versszak 
harmadik sorában a személyin szónak em betűit is kiemelve írjuk, 
a mi az eredeti szövegben nincs úgy. Megjegyezzük még, hogy a 
Gazdasági Naplók két kötetének első ismertetője, Tballóczy Lajos 
Alvinczi P.-nek ezen akrostichonját közölte az Abafi-féle Figyelő 
IV. köt. 51. lapján.



1682. 9. Április. Adtam fontolni ki B. (= Belényesi) 
kezében három aranyat, aur. 3. Beadta az Asszonynak.1

1685. 22. Április. Maurocordatus uram gyűrűjefélét 
kiadta ő Nga ifjú Urunknak az aranymíves ládábúl.

18- Junii [az év hiányzik] Fogarasi bor lucrumot ad- 
ministrált az udvarbíró, fl. 100.1 2

1680. 13. Julii, Inczédi György, cancellarius taxájá
nak felszedésére rendeltetett conservatorunk administrált 
tárházunkban százhetvenöt forintot, fl. 175. Qu.

Anno 1682. die 25 Junii. A fejérvári nemesség közűi 
az udvarbiró botja alá a várasiak közé állottának ezek az 
alább megírt personák3:

Az tavalyi v. (= vice) hadnagy, Székely Miklós; La
katos Miklós, Szabó András, Fazakas Pál, Borbély Péter, 
Légenyi Szabó János, Kelemen Péter, Dobos István, Szíj
gyártó János, Fazakas András.

1 Ez a szó eredetiben A szk .-nak van írva, a mi — ha a meg
jegyzés a fejedelemasszonyra vonatkozik — Asszonyunk-nak olva
sandó; habár ez igy szokatlan, mert a fejedelem asszony megneve
zése Asszonyunk önagysága szokott lenni.

2 Ez s az előző két bejegyzés a kötet első táblájának belső 
boríték-lapjára van írva. Ezek a feljegyzések tehát a czimlapot is meg
előzik. A czímlap belső oldalán egy 1685. júl. 6-án kelt nyugtatvány 
van feljegyezve. Ezt — mivel a görögöktől vett -vásárlásokra vonat
kozik — a Görögök ez. fejezet megfelelő helyén közöljük. A Fejérvár- 
ral meginduló rendszeres naplófeljegyzések előtt még. a szövegben kö
vetkező, két alkalmi bejegyzés van. Ézt a czímlap után következő két 
üresen hagyott levél elsőjének lapjaira jegyezték fel.

3 Ezt a számbavételt bizonyára az ez évi, magyarországi táborba- 
szállás előkészületei tették szükségessé. A tavalyi vice hadnagy kife
jezés pedig az 1681. magyarországi táborozás idejére vonatkozik.
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F e j é r v á r . 1

1680. 14. Junii. Fejérvári számtartónk, Szentmártoni1 2 
György administrált bor lucrumát fl. 400. Négy sacskóban 
volt ez. Qu.

1680. 19. Junii. Fejérvári számtartónk, Szentmártoni 
György administrált bor lucrumát, három sacskóban három
százhatvan forintot, co fl. 360. Qu.

1680. 15. Julii. Fejérvári számtartónk, Sz. György 
administrált korcsoma bor lucrumát fl. 191‘18. Qu.

1680. 30. Septembris. Fejérvári számtartónk Szent
mártoni György administrált korcsoma bor lucrumát fl. 100. Qu.

1680. 29. Octobris. Fejérvári számtartónk Szentmár
toni György administrált bőrök árát fl. 31.

1680. 13. Decembris. Fejérvári számtartónk admi
nistrált tárházunkban 8 sacskóban fl. 852 60. Qu. Ez sze
rént magunk kezünkén vett 28 hordóknak szinborát, 
ur. 671, hat kupa; tíz pénzével. Ezen borokban behoztak 
ur. 45. Az várbúi kivitt 14 hordó borok színbor árát, 
ur. 394. cum dénár. 10 árúitatván, in summa ur. 1065‘6, 
kiknek az árok annyira megyen, fl. 852'60, mint fellyűl 
írva van.

1681. 25. Maii. Szentmártoni György adott fel hetven 
szattyánt, nro. 70. Qu.

1681. 29. Maii. Szentmártoni György administrált tár
házunkban fejérvári korcsománkon kiárúit borok lucrumát 
fl. 200, cc kétszáz forintot. Qu.

1681. 20. Junii. Szentmártoni György, fejérvári szám
tartó administrált két hordó oklosi bornak az árát fl. 88'5. 
Négy hordó vinczi bornak az ára fl. 119'55. Item lucrum 
pénzt fl. 250 forintot. Teszen fl. 457'60.

1681. 20. Julii. Szentmártoni György administrált tár
házunkban kétszázhuszonnégy forintot ötven pénzt, fl. 224'50. 
két sacskóban. Qu.

1 Ez a czim s a többi czímfelírás is, Alvinczi Péter praefectus 
kézírása, melyeknek bejegyzése által már a Napló megnyitásakor kije
lölte az egyes csoportbejegyzések helyét.

2 Ez a név az eredeti szövegben, hol Szent Mdrtoni-naik, hol 
Sz. Mártom-nak, hol pedig Szentmártoni-nak van írva. Ez utóbbit tar
tottuk meg.
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Anno 1681. die 19. Aug. Fejérvári udvarbíránk adntí- 
nistrált 4 szekszenára való kosárokat zárostól, szattyánnal 
bnríttattakat. Adtuk a czipóhámzó és pohárnokok kezében.

Anno 1681. 12. Octobris. Bonyhai János administrált 
fejérvári korcsománkon elkölt borok lucrumát fl. 150. 
Item 12. Octobris elkölt öt,1 magyarországi borok árát 
fl. 76-50. Qu.

1681. 13. Decembris. Szentmártoni György adott fel 
százhúsz báránybőrt, nr. 120. Qu.

1682. 1. Januarii. Szentmártoni György administrált 
hat kosár lépes mézet. Qu.

1682. 14. Julii. Bonyhai J. administrált 5 hordó oklosi 
bornak az árát ez szerént:

1.) vas színbor, ur. 28’6, cum den. 12 facit fl. 27 60. 2.) vas 
ur. 28, cum den. 12 facit fl. 28'88. 8.) vas ur. 30'3, cum den. 12 
facit fl. 29 16. 4.) vas ur. 29 2, cum den. 12 facit fl. 28'8. 5.) vas 
ur. 37, cum den. 12 facit fl. 35-52.

Summa fl. 149‘24. Qu.
1682. 6. Novembris. n. Szentmártoni György fejérvári 

számtartónk administrált tíz köböl második czipónak való 
lisztet, oo cub. sax. 10, melyrűl quietáltuk.

1682. 21. Decembris. Szentmártoni György administrált 
korcsoma pénzt ez szerént:

1.) vas vinczi óbor czéd[uia szerint],1 2 ur. 23, cum den. 12. 
fl. 21‘72. 2.) vinczi óbor, ur. 37, cum den. 12, fl. 3144. 3.) vinczi 
óbor, ur. 27, cum den. 27 .3 fl. 24'48. 4.) fejérvári d .4 bor, ur. 38, 
cum den. 9. fl. 22‘68. 5.) fejérvári d. bor, ur. 42, cum den. 9, fl. 27'63.
6.) igeni d. bor, ur. 36, cum den. 9, fl. 2376. 7.) oklosi bor, ur. 29, 
cum den. 9, fl. 19 62. 8.) igeni bor, ur. 37. cum den. 9, fl. 23'4 9.) 
oklosi bor, ur. 33, cum den 9, fl. 16‘74. 10.) oklosi bor, ur. 22, cum 
den. 9, fl. 18. 11.) vas oklosi bor, ur. 27, cum den. 9, fl. 18 54. 12.) 
igeni d. bor, ur. 38, cum den. 9, fl. 2016. 13.) v. oklosi bor, ur. 9, 
cum den. 9, fl. 3'24. 14 ) v. oklosi bor, ur. 10, cum den. 9, fl. 5 94.

Summa fl. 277. Qu.
1683. 1. Septembris. Fejérvári számtartónk, Körmendi 

Péter administrált elegyes szattyánbőröket 140. Kordován
bőröket n. 20. Gyártott ökörbőrt n. 2. Béllésnek való 
bőröket n. 24, melyekről quietáltuk.

1683. diebus mensis Maii. Fejérvári udvarbíránk, Bony 
hai János az tatár hám (így !) tábora országunkon által mene-

1 Eredetiben oí-nak van írva, mit értelem szerint ó'í-nek kell 
olvasnunk.

2 A czed. szótaggal irt rövidítésnek kiegészített értelmezését a 
szöveg [zárójelébe tett része tünteti fel.

3 Így van írva, de a magas ár miatt tévesnek kell a 27. szám 
bejegyzését tartanunk. A tévedést különben a megelőző szintúgy 27. 
szám megismétléséből könnyen kimagyarázhatjuk.

4 T. i. dézma bor.
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tele alkalmatosságával,1 hogy jószágink ne károsodjanak, 
fizetett az sallagvárdáknak ez szerént: Kútfalvi sallagvár- 
dának fi. 20. Fejérvárinak fi. 20. Radnótinak fi. 20. Kato
nainak fi. 20. Bányabikienek fi. 20. facit fi. 100 <x> száz 
forintokat. Ugyan az tatár hám maga számára való gaz
dálkodásra, méhser, vaj, égett bor, aquavita vásárlásra 
fi. 20. Az deákok számára egyszer is másszor is fi. 74. 
Item parancsolatunkból postára, az táborra expediáit Jenei 
Mojses étekfogónk kezében, öt sing angliaira fi. 22'50. In 
summa fi. 216'50, melyekről quietáltuk.1

1683. 7. Septembris. Felszegi Ferencz pohárnok ina
sunk fejérvári piaczi korcsomán ez szerént korcsomállott:

1.) vas radnóti majorság új bor, iirmes, mérés szerént színbor, 
ur. 214; sepreje, ur. 17, per den. 18 facit fi. 3096. 2.) vas radnóti 
majorság új [bor]8 mérés szerént színbor, ur. 25. Sepreje, ur. 2 5, cum 
den. 18 facit fi. 36. 3.) vas radnóti majorság ó bor, asszú szőlő bora, 
mérés szerént szín bor, ur. 1 L’5. Sepreje, ur. 6 cum den. 18 facit 
fi. 16 74. 4.) vas radnóti majorság ó bor, mérés szerént szinbor, ur. 28-7. 
Sepreje, ur. 2, cum dénár. 18 facit fi. 4158.

Mely teszen in summa fi. 124‘41. Ezenkívül adotta kor- 
csomárosnak minden veder bortól egy-egy pénzt; az bor 
volt ur. 87, pénzt is adott fi. 87.

1683. diebus Septembris diversis. Fejérvári számtartónk, 
Körmendi Péter administrált Simon Gábor lovászmes
terünk kezében ökörbőrt, n. 2. Vinczi német hintócsináló 
kezéhez hintónk szükségére ökörbőrt, n. 6. summa n. 8, 
melyekről quietáltuk.

1683. a die 11. Septembris usque ad diem 22. Sep
tembris. Felszegi Ferencz pohárnokinasunk adott be két 
sacskóban Fejérváratt piaczi korcsomának, árúit radnóti 
borok árában fi. 240, mel [. . .]1 * 3 korcsomállott borok ez 
szerént:

1.) vas czédula szerént ur. 40, mérés szerént szín bor ur. 36 6, 
seprű ur. 4; per den. 18 teszen fi. 52 92. 2.) vas czédula szerént 
ur. 37, mérés szerént szín bor ur. 36-2, seprű ur. 4; per den. 18 
teszen fl. 52 20. 3.) vas czédula szerént ur. 37, mérés szerint színbor 
ur. 314, seprű ur. 4; per den. 18 teszen Ü. 45’36. 4.) vas czédula 
szerént ur. 32, mérés szerént színbor ur. 28 4, seprű ur. 4; per den. 
18 teszen fl 414. 5.) vas czédula szerént ur. 34, mérés szerént szín
bor ur. 30'2, seprű ur. 3; per den. 18 teszen fl. 43 56. 6.) vas czédula 
szerént ur. 37, mérés szerént színbor ur. 34 7, seprű ur. 3; per den. 
18 teszen fl. 50 22.
Ezen hat hordó borok ára in summa teszen fl. 285'30;

1 Az 1683. évben nagy készülettel megindított bécsi hadjárathoz 
u. i. a tatár khám seregének is fel kellett a törököktől vett rendelet 
értelmében vonulnia. Tábori útja pedig Erdélyen vezetett keresztül.

8 Lapszakadás hiánya.
3 Kiszakítva.
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seprű ur. 22, az ára teszen fi. 6'60. Ebből fizetett a kor- 
csomárosnak fi. 1’98.

1683. 2. Octobris. Felszegi Ferencz adott be radnóti 
borok árát ez szerént:

1.) vas czédula szerént ur. 41, mérés szerént színbor ur. 37 4, 
seprű ur. 3; per den. 18 facit fl. 54. 2.) vas czédula szerént ur. 34, 
mérés szerént ur. 29 2, seprű ur. 3 4  ; per den. 18 facit íi. 42’12. 3.) 
vas czédula szerént ur. 34, mérés szerént színbor ur. 31, seprű ur. 3 '4 ; 
per den. 18 facit fi. 44‘64.

Ezeknek az árok teszen fl. 140'76. Ezeknek seprű 
árok fl. 3. Ebbűi fizetett a korcsomárosnak den. 97. Item 
Isák Péteriül pénzen vett fejérvári új bor czédula szerént 
ur. 40, mérés szerént színbor ur. 34‘1, seprű ur. 2*3; per 
den. 6 facit fl. 16'38. Ebből fizetett a korcsomárosnak 
den. 34.

1683. 13. Novembris. Bonybai János administrált két 
köböl első fejér lisztet. Qu.

1683. 31. Decembris. Administrált veres és sárga 
szattyán bőröket hetvent, nro. 70. Kéneső alá ökörbőröket, 
nro. 8.

1683. 31. Decembris. Bonyhai János fejérvári udvar- 
bíránk administrált konyhánk szükségére tizenegy kosár 
méheket, in alv. 11; melyrűl quietáltuk.

1684. 10. Junii. Kútfalvi vermekbeli harmincz köböl 
búza árát, vékáját per den. 21. Item húsz köböl új búza 
árát, vékáját den. 30. In summa a két rendbeli búza árát 
administrált fl. 49‘20. negyvenkilencz forintot, húsz pénzt.

Item 20. Junii. Balásfalvi búzának, cub. 94*2, vékáját 
per den. 36. Item cub. 48‘2, per den. 33 vékáját, az árát 
fejérvári udvarbíránk n. v. (nemes, vitézlő) Bonyhai János 
adatván el, administrálta, fl. 200’18, kétszáztizennyolcz 
forintot. Item fejérvári, kiárúit borok lucrumát, fl. 100'68, 
co száz forintot, hatvannyolcz pénz.

Anno 1684. 27. Junii. Felszegi Ferencz Fejérváratt 
árúitatván ki két oklosi borokat ez szerint, úgymint:

1.) vas czédula szerint ur. 32, mérés szerint ur. 30'3, seprű 
ur. 1*5 ; per den. 15 facit íi. 36 45. 2.) vas czédula szerint ur. 23’4, 
mérés szerint szinbor ur. 23 4, seprű ur. 2 1 ;  per den. 15 facit fl. 28 20.
Summa facit fl. 64'65A

1684- 29. Junii. Bonyhai János administrált Balásfal- 
váról hozott kilenczvenhat kis köböl búzának az árát, 1

1 Az 1683 okt. 2-iki dátummal jelzett bejegyzéstől kezdve az 
idáig terjedő beírások a Naplónak egy, a kötetből kiszakadt különálló 
levelén vannak feljegyezve, mely levél időközben eredeti helyéről más 
helyre került s újabban e téves helyen kapott lapszámjelzést (260). Ezen 
feljegyzések azonban tartalmoknál és időrendjöknél fogva ide tartoznak.
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vékáját harminczhárom-három pénzen, fl. 126'72, száz
huszonhat forintot, hetvenkét pénzt. Ez szerint is quietáltuk.

27. Julii. Kútfalvi 178 véka búzának, per den. 36 
vékáját eladatván, administrálta az árát Bonyhai János, 
fl. 64*08, ~ hatvannégy forintot nyolcz pénzt.

18. Decembris1 ratióibúl emergált convictiójában adott 
meg fejérvári udvarbiró, Bonyhai János kétszáz forintokat, 
fl. 200, NB. Kapniki szükségre adta praefectus uram die 
eodem.

2. Julii anno 1685. Restantia convictióját, fl. 100. Száz 
forintot administrálta. Tizenkét forintját elengedte őnagy- 
sága. Korcsoma lucrumot administrált fl. 100, száz.

A. 1685. die 28. Julii. Fejérvári piaczi korcsomán Bíró 
Gergely által kiárúltatott hat hordó boroknak az árát 
Hadnagy Simon fejérvári számtartó administrálta, fl. nro. 
235*43; kupáját adták den. nro. 15, mely hat hordó borok
nak vas no. 5. radnóti majorság ; ur. in summa 152'2 az 
színbor, sepreje ur. 13; vas nro. 1 csehi bor, ur. 41, 
sepreje ur. 5.

Item die 29. Julii két hordó csehi boroknak, színbor, 
urnarum 68, sepreje ur. 10, az árát administrálta, fl. 76*68.

NB. Seprejének az ára volt fl. 3, csapiárnak ment 
den. 69. In summa administrált fl. 312*11. Quietáltam.

F a g a r a s .

1680. 20. Januarii fagarasi számtartónk, Luczai Sándor 
hozott két szalonnát, libr. 120. Báránt egyet. Fatálat százat. 
Fatángyért százat. Fakanált harminczat. Fakupát 30. Abrosz
nak való, sáhos vásznat öt véggel. 1. végben volt ul. 281/2. 
Másik végben ul. 28. Harmadik végben huszonhét sing és 
egy fertály. 4. végben ul. 22. Ötödik végben ul. 19. Tota 
summa tesz 124 és egy fertály. Tángyérkeszkenőket har- 
minczhetet ex ulnis 43. Gyertyabelet hat fontot. Egyszer is, 
másszor is, szalonnák takarlására, rákra, halak hordóra 
[így!) vásznat ul. 57. (Durva vászonféle). Qu.

1680. 16. Februarii. Sorbán Talaba fagarasi udvar- 
bíránk adndnistrált odavaló proventus pénzt, ezerszázötven 
forintot, fl. 1150. Bírságpénzt ötven forintot, fl. 50. Boérok 
honoráriumát huszonnégy forintot, fl. 24. Plájások honorá
riumát huszonkét forintot ötven pénzt, fl. 22*50. Papok 1

1 Az év hiányzik.
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adóját ötven forintot, fl. 50. Esperestek honoráriumát húsz 
forintot, fl. 20. Hajó honoráriumát tiz forintot, fl. 10. Czi- 
gányok adóját ötvennégy forintot, fl. 54. Tota summa 
teszen fl. 1380'50. Qu.

1680. 26. Februarii. Luczai Sándor adott fel síma 
vásznat huszonegy véget; volt sing szám benne ul. 445'V2- 
Százhúsz pokróczot, nr. 120. Csizmát, szattyánt 60. Sarut 
nro. 80. Bagariát kettőt, nr. 2. Quietantiát adtunk. Qu.

Anno 1680. die 26. Februarii. Luczai Sándor fogarasi 
számtartónk administrált a die 13. Februarii usque ad 
diem 26. Februarii fogarasi korcsomán kiárúit 6 hordó 
magyarországi boroknak az árát, melyekből szinbor volt 
egy summában ur. 135'3. Melynek az árok teszen sepre- 
jével együtt fl. 16245. Qu.

Anno 1680. 27. Februarii fogarasi számtartó, Luczai 
Sándor administrált fogarasi proventus és bor árát fl. 500, 
négy sacskóban. Elsőben volt fl. 160. Másikban fl. 120. 
Harmadikban fl. 120. Negyedikben poltura fl. 100. Qu.

Anno 1680. die 29. Februarii fogarasi udvarbíró, Talaba 
Sorbán adott fel ez idei, sárkányi irósvajat egy edénynyel, 
ur. 11. Két tömlő őszi tömlőt, cont. libr. no. 216. Őszi sajtot 
négyet, no. 4. Qu.

Anno 1680. 11. Mártii. Szescsori Máté küldött dézma 
mézet, ur. 4. Pokróczot ötvent, 50. Rókát 16. Vadmacskát
3. Üveg tángyért 400. Általlátót 100. Qu.

Anno 1680. 11. Mártii. Lészai István fagarasi ország 
adójának perceptora administrált tárházunkban pro anno 
praesenti tizenegy sacskóban tallérúl és folyó pénzűi ele- 
gyesleg kétezerötszázhárom forintokat, fl. 2503, fagarasi 
ország adóját. Qu.

1680. 14. Mártii. Szescsori Sorbán administrált túró- és 
egyéb proventus árát, száz forintot, fl. 100. Qu.

1687. 15. Mártii. Ványai György kománai számtartónk 
administrált tavalyi esztendőre való rókabőröket, 6. Pokró- 
czokat huszonegyet, 21. Qu.

1680. 22. Mártii hozván fel fagarasföldi adót prae- 
fectus uram fl. 77, az többit, úgy mint fl. 420, adtuk az 
fagarasföldi ország adójában, melyet is nem hozott fel 
őkglme, de quietantiát az egész summáról adtuk, innen 
belől. Qu.

1680. 19. Mártii. Luczai Sándor administrált egyet- 
mást ez szerént:

Egy hordó segesvári óbornak az árát, fl. 23‘79. Kor- 
dovány bőrt 132, melynek váltására mi adtunk volt pénzt. 
Zalatnai kecskebőrök ára rókabőrt 26. Három darab viaszai, 
libr. 33. Kilenczvenöt rúd szappant, libr. 190. Tiz örög
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nemezt, 10. Mente alá való báránybőrt nr. 32. Item hét 
irhát, nr. 7. Qu.

1680. 19. Mártii. Szescsori Sorbán administrált Apos- 
torfon lakó Lészai Gvarilla adta summa pénzt tiz forintot, 
fl. 10. Qu.

1680. 27. Mártii. Luczai Sándor f. (= fogarasi) szám
tartónk administrált tárházunkban két almakereki, egy 
holdvilágig egy kútfalvi óborok árát, fl. 137'67. Qu.

Anno 1680. die 12. mensis Április fogarasi számtartó, 
Luczai Sándor administrált berbécsek árát, négy sacskóban 
négyszáznyolczvan forintot, fl. 480. Qu. róla.

Anno 1680. 16. Április. Luczai Sándor administrált 
négy óborok árát, százharmincznégy forintot huszonöt pénzt, 
fl. 134'25. Item negyven pár csizmát, p. 40. Qu.

Anno 1680. 27. Április. Luczai Sándor administrált 
korcsomán elkölt óborok árát, öt hordónak, százhetvenhat 
forintot, fl. 176*31. Qu.

1680. 11. Maii. Sándor deák, fagarasi számtartó admi
nistrált odavaló proventust korcsoma bor árát, fl. 400, 
3 sacskóban.

1680. die verő 4. Maii, fagarasi számtartó Luczai 
Sándor administrált öreg kordoványt 14. Apró kordovánt
16. Bagariát 2. Talpbőrt 5. Szarvasbőrt 2. Irhát 14. Fekete 
bornyúbőrt 1. Kikészített v..(= vékony ?) kecskebőrt 5. Róka
bőrt 2. Csont kalamárist 8. Csontgombot nr. 300. Lakatot 
nr. 30. Ereg(igy!) nemezt 4. Sarut p. 53. Szattyán csiz
mát p. 60. Keménymagos túrót egyet, libr. 82. Színmézet 
ur. 7. Árpakását cub. s. 1. K. (= köles) kását cub. s. 1. Búza 
darát, egy vékát. Szalonnát 10. Soldort 50. Ezen kivűl 
azután is adott szalonnát 1. Soldort 15. Szappant libr. 50. 
Lakatot 10. Item egy oláh pap honoráriumát, tizenöt forin
tot, fl. 15. Qu.

1679. 25. Április. L. Sándor administrált tizenhárom]1 
hordó bor árát, fl. 615'60. Qu.

1680. 6. Julii. Sándor deák hozott maga kezénél 
[lévő]1 2 proventusból két kantár faolajat ötven forintban, 
fl. 50. Két kantár malosaszőlőt húsz font héján, nyolcz 
forintban ötven pénzben. Gyermekjátékot három forint hat
van pénzben. Tota summa fl. 62'10. Qu.

1680. 8. Julii. Sándor deák hozott szarvasbőrt 7. Irhát
7. Férfi sarát ötven párt; asszonynak valót tiz párt. Szaty- 
tyán csizmát p. 60. Csizma alá való bérlést hetvent. Veres

1 Ez a szó rövidítéssel tizenh -nak van írva, kérdéses tehát, 
vájjon tizenftárowí, tizen hat vagy tizen hét rejlik-e a rövidítésben.

2 A lévő szó kimaradt.
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szattyánt húszat, sárga szattyánt harminczhármat, nr. 33. 
Talpbőrt nyolczat. Három nenzt {így ! = nemezt?) nro. 3. Qu.

1680. 15. Julii. n. Luczai László fagarasi számtartónk 
administrált tárházunkban ötszáz forintot, fl. 500. Hat sza
lonnát. Abrosznak való, sáhos vásznat, vastagot, hat véget, 
száznegyvenhárom singet, fertályt. Széles, sima vásznat 
nyolcz véget, ul. 215í/.l ; keskeny, sima, vastag vásznat 
nyolcz véget, ul. 200V2. Kendőket három darabban, húszat, 
felet. Egy köböl köleskását; árpakását egy köblöt.

Anno 1680. 18. Aug. Lészai István fagarasföldi or
szág adója perceptora azon Fagarasföldire az nem régen 
elmúlt ország gyűlésében extraordinarie felvetett adóban1 
administrált tárházunkban elegyesleg kétezerszázhatvanegy 
forintot húsz pénzt, Ü. 2161‘20. Megvan a quietantia. Qu.

Anno 1680. 7. Septembris. Luczai László küldött szattyán 
csizmát p. 80; sarut p. 30. Vaj árát fl. 60. [Száz sing 
vásznat, ul. 100.]1 2 Qu.

Anno 1680. die 11. Octobris. Administrált Lészai István 
fogarasföldi országadója perceptora ezen esztendőre tar
tozó rendkívül való ország adójában hat sacskóban kilencz- 
száz forintot, co fl. 900.

NB. Eddig administrált in summa fl. 3061'20 és láttaték 
superfluitus benne; de mivel az tallért feljebb kellett két- 
két forintnál váltani, még ahhoz képest lenni kell valami 
restantiának.

Ezeket katonák fizetésére erogálták.3
1680. die 28. Octobris. Luczai László hozott két kereket, 

nr. 2, melyek egyikét adtuk Gombkötő Péter kezében 
készen. Idem (így!) szattyán csizmát, pár 25. Sarut, pár 30. 
Talpbőrt, nr. 40. Bélés júhbőrt, nro. 30. Kender hevede
reket, nro. 100.

1680. 10. Novembris. Luczai László küldött nyolcz 
darab porumbáki kender fonalbúi szőttette, széles, sírna 
vásznat, ul. 214; az jószágban szőttetett vásznat, fejérített, 
ul. 100.

1680. 17. Novembris. Szescsori Sorbán administrált 
tárházunkban fagarasi majorság öreg berbécsek árát két- 
százharminczhat oroszlányos tallérokat, tall. 1. 236. Item 
tavalyi, eladott berbécsek árát, fl 51*91, 4 sacskóban. Qu.

1680. 26. Novembris fagarasi számtartó, Luczai László 
küldött porumbáki fonalbúi szőtt vásznat, ul. 56. Vékonyabb

1 Ld. az ez év máj. 18-iki törvények III. Articulusát Érd. Orszgy. 
Emi. XVII. 95. lapján, hol azonban külön megnevezve Fogaras föl
déről nincs említés.

* Az itt zárójelbe tett bejegyzés keresztül van húzva.
3 Ez utolsó megjegyzés az előbbenitől különböző kézírás.
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fonálbúi szőtt, sima vásznat három darabban, ul. 74‘/2. 
Jószágban szőttetett, vastag, sima vásznat száz singet, 
ul. 100.

1680. 30. Novembris fagarasi számtartó, Luczai László 
hozott fagarasi proventust öt sacskóban, fi. 500. Qu.

1680. 30. Decembris. Szescsori Sorbán küldött egy 
vizát, pro tall. 1. 28. Qu.

1681. die 9. Februarii. Lészai István fogarasföldi 
országadaja perceptora administrált az tavalyi extraordinarie 
adóhoz tartozó jó pénz pótlására való pénzt elegyes pénzűi, 
fl. 100'80. NB. Restál még ez féle pénz, fi. 60.

1681. 14. Februarii. Luczai László küldött szattyán 
csizmát huszonötöt; szattyán sapkát tizet; nyolcz köböl 
lisztet; négy szalonnát; három talpbőrt. Qu.

1681, 18- Februarii. Szescsori Sorbán kiildett vastag 
vásznat, ul. 43. Köles kását, metr. 1. Árpakását, metr. 1/2. 
Spárgát tizenöt véget. Qu.

1681. 22. Februarii. Luczai László küldött tiz köböl 
fejér lisztet, cub. sax. 10. Qu.

1681. 26. Februarii. Luczai László küldött hat kősót; 
szemenszedett fejér lisztet hat köblöt. Qu.

1681. 20. Mártii. Boér Zsigmond uram küldött tár
házunkban fagarasi adót ötszáz forintot, harmincz pénz 
héján, fi. 500. Qu.

1681. 21. Mártii. Szescsori Sorbán administrált papok 
adóját, fl. 50. Esperestek honoráriumál, ű. 20. Czigányok 
adóját, fl. 54. Boérok honoráriumát, fl. 24. Plájásakét, 
fl. 22 50. Hajó honoráriumát, fl. 10. Bírságpénzt, fl. 60. 
Szappant negyven fontot.1 Qu.

1681. 28. Mártii. Ványai György administrált öt hordó 
bor árát ez szerént:

Két oklósi bornak az árát cum den. 15, nyolczvanhárom forin
tokat ötvenöt pénzt,- fi. 83.55. Két apoldi és egy doborkai bor árát 
cum den. 6, negyvenhat forintokat nyolczvan pénzt, fi. 46 80.
Tota summa fl. 130’35. Qu.

[Lapszéljegyzetként:] Item harmadik oklosi bornak az 
árát, fl. 32.

1681. 1. Április. Boér Zsigmond uram administrált 
birság pénzt, fl. 160. Birságban vött marháknak az árát, 
fl. 72'50. Ezen pénzt fagarasi udvarbíránk kezében adta 
őkgle. Az kiknek pedig kegyelemből elengedtük : Bet- 
lenieknek, fl. 24. Nagyberivoiaknak, fl. 36'50. Berivoi pap
nak, fl. 22. Gilányiné asszonyom jobbágyinak, fl. 20. Qu.

1 Ezen felsorolásnál lapszélre van írva : /L 240, mely — mint 
látható — a leirt administrátiók összegének forint számát jelöli.

Szádeczky B : I Apafi M. fejedelem udvartartása. 19
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1681. 23. Április. Lészai István administrált fagaras
földi országadaiát két ízben ezerhétszázlietvenkilencz forintot, 
fl. 1779. Qu.

1681. 12. Április. Szescsori Sorbán administrált tár
házunkban porumbáki fonálbúi szőtt széles, sima vásznat, 
mángoroltatva százharminczkilencz singet, felet, ul. 139V2 
1.) ul. 21. 2.) ul. 21. 3.) ul. 21. 4.) ul. 25. 5.) ul. 26. 
6.) ul. 257a- Item két vég fogarasi fonalbúi szőtt kes
keny, sima vásznat hatvankilencz singet, három fertályt, 
ul. 69‘3. Qu.

1681. 23. Április. Luczai László fagarasi számtartónk 
administrált fagarasi k. (= korcsoma) proventust hétszáz 
forintot, fl. 700. Qu.

1681. 30. Április. Luczai László fogarasi szám tartónk 
adott fel száz sing vastag, fejérítetlen vásznat, s egy bokor 
fekete sarut.

1681. 29. Április. Luczai László fogarasi számtartónk 
adott fel itt létünkben 1 holmikét ez szerint: Fejérváratt 
magunk adatta Segesváratt szőtt, abrosznak való, sáhos 
vásznat tizenöt darabban, ul. 436. Segesváratt szőtt asztal
keszkenőket, nr. 202. Inventariuin után elébbeni számtar
tónk kéziben administrálta vékony, abrosznak való vásznat, 
ul. 138. Asztalkeszkenőt, nr. 290. Fejtővel szőtt kendőt, 
nr. 61, mángorolva. Jószágban szőtt vastag vásznat, ul. 80. 
Pokróczot, nr 120. Rókabőrt urbárium szerént, nr. 28. 
Udvarbíró adta rókabőrt, 8. Szappant, libr. 40. Szattyán 
csizmát, p. 64. Férfi sarut, p. 100. Szattyán bőrt, 15. 
Talpbőröket, 12. Négy szattyánbúi csinált sacskót, nr. 4. 
Bagariabőrt, 2. Csizma béllést, 40. Báránybőr béllést, 33. 
Irha juhbőrt, 2. Négy font kender fonalat, libr. 4. Kalapot, 5. 
Csont gombot, nr. 120. Pénzen vett kordoványt, 132, 
melyek 13 kordoványát adták, fl. 13. {így!) Irós vajat, ur. 21. 
Ennek előtt is administrált, ur. 100. Lakatot, 6. Dézma 
lenfonálbúl szőtt, sáhos abroszt 2 végben, ul. 61. Qu.

1681. 12. Mai. Luczai László administrált porumbáki, 
négy vég vásznat, ul. 187, jószágban szőttetett, vastag, 
fejérített, mángoroltatat. Item nyolcz veder eczetet, ur. 8.

1681. 12. Maii. Luczai László administrált Porumbákra 
oklosi bor árát két sacskóban százkilenczvenhat forintot 
harminczöt pénzt, fl. 196‘35. Item tizenöt lakatot, nr. 15. 
Négy vas csattot, nr. 4. Qu.

1681. 19. Maii. Szescsori Sorbán küldött két átalag 
sert ur. 12. Köleskását, metr. 3V2. Árpakását két vékát.

1 Ez a fogarasi tartózkodás márczius 4-töl június 2-áig tartott. 
V. ö. I. Apafi M. Naplója megfelelő helyével.
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1681. 22. Junii. Boér Zsigmond uram administrált 
fagarasföldi adót hatszázötvennégy forintokat, fi. 654. Qu.

1681. 11. Julii. Szescsori Sorbán küldött fatálat, 133. 
Fatángyért, 150. Fazakat, 400.

1681. 13. Julii. Luczai László küldött vastag, abrosznak 
való, sáhos vásznat, kétszázegy singet. Széles, síma vásznat 
kétszáztizenöt singet, ul. 215. Kendőt, harminczegyet. 
Csizmát, szattyán, 70. Sarut, p. 60. Szarvasbőrt, 2. Sónak 
való bőr sákot, vedreseket, 4. Fél vékást, 3. Negyedfél 
vedrest hármat. Qu.

Item nyolcz vég keskeny vásznat, melyben volt két
száz sing, ul. 200.1

1681. 17. Julii. Boér Sigmond uram küldött ágyúport 
harmincz mását, cent. 30. Ennek fele Béldié-féle, fele vár
beli-féle. Kanóczot hat mását. Muskatély port húsz mását. 
Tersényi port, libr. 100. Egy mása kanotot. Muskatély 
golyóbist, nr. 600. Küldött esmét két tonna muskatély port. 
Egyikben volt libr. 80, másikban libr. 140. Muskatély 
golyóbist, 200. Szövétneket, 1000. Mécsnek való kalácsot 50, 
ötvent. Melyről quietáljuk.

1681. 24. Julii. Luczai L. hozott szattyán csizmát, 
p. 30. Sarut, p. 40, férfit. Kordovánt, 12. Szattyánt, 30. 
Pénzen vqtt, vékony spárgát, 295 véget. Tábori, bűrös 
széket, 6. Szappant, libr. 100. Pénzen vett lakatot, 16. 
Talpbőrt, 8. Vastag vásznat, ul. 30. Qu.

1681. die 15. Augusti. Administrált fogarasi udvar- 
bíránk, Szescsori Sorbán fejérnek való lisztet sákokban, 
12 köblöt. Qu.

1681. die 29. Augusti. Administrált fogarasi szám
tartónk, Luczai László 200 veres fazakat s egy köböl köles
kását. Qu.

1681. 14. Septembris. Szescsori Sorbán fogarasi udvar- 
bíránk administrált Fogarasban szőtt asztalkeszkenőket 6 vég
ben, nr. 164; continet ul. 194V2- Porumbáki s fogarasi fonál
búi szőtt, sima vásznat tíz végben, ul. 220. Abrosznak való, 
sáhos vásznat egy végben, ul. 28. Fejtős kendőket egy vég
ben, ul. 11. Magunk ott létében kezekben adott, abrosznak 
való, vékony, sáhos vásznat 4 végben, ul. 102. Ebesfalváról 
oda küldött, két sing s egy fertályos szélességű, sáhos 
vásznat egy végben, ul. 19. Asztalkeszkenőket, 25. Szattyán 
csizmát, 30 bokrot; 40 sarut. Qu. Item ott való, eladott, 
450 öreg és tavalyi 50, majorság berbécseknek az árát, 
oroszlános tallérúl, zlotúl, ortokúl, folyó pénzűi és tuktokúl, 
in summa oroszlános tallért 373 és folyó pénzt is, fi. 60.

1 Sorok közt írt, későbbi bejegyzés.
19*
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Birság proventuspénzt, fl. 50. Ebesfalva die et anno ut 
supra. Qu.

1681. 14. Octobris. Lészai István fagarasföldi percep- 
torunk administrált tárházunkban fagarasföldi adót százhét 
forintot, fl. 107. Ennek fl. 40 tavalyi restantia adó. Qu.

1681. 13. Decembris. Szescsori Sorbán küldött vas 
alá való kereket, 6. Csizmabérlést, 20. Qu.

1682. 16. Februarii. Luczai László fagarasi számtartó 
administrált korcsoma proventust. fl. 600, 6 sacskóban. 
Férfi sarut, nr. 100. Szattyán csizmát, 90. Talpbőrt, 10. 
Csizma bérlésbőrt, 40. Pokróczot, nr. 100. Túrót kettőt, 
cont. libr. 100. Qu.

1682. 23. Februarii. Szescsori Sorbán administrált 
gostina pénzt ezerharminczöt forintot, fl. 1035. Papok adóját, 
fl. 50. Boérok honoráriumát, fl. 24. Plájások honoráriumát, 
fl. 22‘50. Oláh esperes honoráriumát, fl. 20. Hajó honorá
riumát, fl. 10. Czigányok summáját, fl. 54. Bírságpénzt, 
fl. 50. Summa administrált fl. 1265‘50. Qu. Az gostina 
7 sacskóban, a többi két sacskóban; summa kilencz 
sacskó.1

1682. a die 13. Februarii ad diem 23. ejusdem Szes
csori Sorbán adott fel szemenszedett búzalisztet, cub. s. 14. 
Mosott búzalisztet, cub sax. 15. Széles, sírna vásznat, ul. 136; 
keskeny, sima vásznat százharminczhárom singet, ul. 133. Qu.

Anno 1682. die 2. Mártii. Luczai László fagarasi 
számtartónk administrált tárházunkban itt való korcsomákon 
kiárúit, öt oklosi borok árát e szerént:

1.) vas czédula szerént ur. 38'6, mérés szerént ur. 43, seprű 
ur. 3 ; ennek színbora ur. 34, kupája 8 per den. 15, facit fi. 40-80 és 
ur. 6, per den. 18 facit fl. 8'64. 2.) vas czédula szerént ur. 38'2, 
mérés szerént ur. 42 ; ennek sepreje ur. 3, színbora ur. 39. per den. 15 
facit fl. 46-80. 3.) vas czédula szerént ur. 40.4, mérés szerént ur. 43; 
ennek sepreje ur. 6 5, szinbora ur. 36 2, per den. 15 az ára teszen 
fl. 43'65. 4.) vas czédula szerént ur. 35 7, mérés szerént ur. 39; ennek 
sepreje ur. 3, színbora ur. 36, facit fl. 43‘20. 5.) vas czédula szerént 
ur. 33, mérés szerént ur. 36 ; sepreje ur. 3, színbora ur. 33, az ára 
teszen fl. 39'60.
In summa kétszázhuszonkét forintokat, és hatvankilencz pénzt, 
fl. 222 69, melyről quietáltuk. Dátum in arcé nostra Fogaras 
die et anno in praemissis.

Anno 1682. die 6. Április. Fagarasi számtartó, Luczai 
László administrált oklosi borok árát ez szerént: 1.) vas 
cont. ur. 33. 2.) vas cont ur. 32. 3.) vas cont. ur. 28, mely 
in summa teszen fl 11160. Item ezen alkalmatossággal 
adott quietantiában való irás szerént administrált, fl. 53" 1. Qu.

1 Ez utóbbi megjegyzést később írták a sorok közé.
8 Eredetiben csak kúp. van írva.
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1682. a die 25. Februarii ad diem 8. Április. Szescsori 
Sorbán adott fel szemenszedett búzalisztet ötven köblöt, 
cub. sax. 50; a die 25. Februarii ad diem 12. Mártii máso
dik lisztet cub. s. 36; 17. Mártii cub. s. 8*2; 23. Mártii 
cub. s. 4; 26. Mártii cub. s. 10; 2. Április cub. s. 10; 8. 
Április cub. sax. 10. Summa cub. sax. 78’2. Qu.

1682. 20. Április. Boér Sigmond uram administrált 
bírságpénzt, fi. 150; fagarasföldi egyébféle pénzt, fl. 240.

1682. 2. Maii. Luczai László administrált egy radnóti 
bornak az árát, mely czédula szerént volt ur. 36, mérés 
szerént sepreje ur. 4, szinbor ur. 33 ; cum. den. 18 teszen 
fl. 47-51. Qu.

1682. 2. Maii. Lészai István administrált fogarasföldi 
adót egy sacskóban fl. 240. Qu.

1682. 16. Maii. Luczai László administrált egy hordó 
radnóti bor árát, mely mérés szerént volt ur. 37, cum den. 
18 teszen fl. 53 28. 2.) v. oklósi bor ur. 41, cum den. 15 
teszen fl. 49’20. Teszen fl. százkét forintot, negyvennyolcz 
pénzt, fl. 102‘48. Qu.

1682. a die 15. Mártii ad diem 22. Maii. Luczai László 
adott fel nyolcz szattyánt, nr. 8. Szattyán csizmát, p. 37. 
Talpbőrt, 5. Rókabőrt, 28. Bérlés juhbőrt, 56. Irhát, 5. 
Viaszai, libr. 18. Kész bagaria bőrt, 2. Pénzen vett kordovánt,
132. Másféle kordovánt, 29. Csizma bérlésbőrt, 50. Talpbőrt, 1.

Item az udvarbíró adott be boér pap honoráriumát, 
fl. 7'50. Paraszt emberből lett pap honoráriumát, fl. 15. 
Rókabőrt, 3. Sárkányi majorság vajat. ur. 19. Kománai 
vajat ur. 1. Qu.

1682. 25. Maii. N. Ványai György özvegye administrált 
tárházunkban fl. 650, urának régtől fogva való kománai 
számtartóságnak viseléséért ily okon, hogy számadatlan 
halván meg az ura, az specificalt öszveggel conveniáltuk 
nyolczadfélszáz forintban, fl. 750, mely is a feljebb speci
fikált summát az számadatlanságért ratioinak annyi üdőktűl 
fogván való el nem igazításáért administrált. Restálván 
még száz forint, melyet is következendő Szent János nap
jára tartozik administrálni tárházunkban.

1682. 25. Maii. Kománai számtartó, Kopacseli István 
administrált tárházunkban 7 esküdt boérok honoráriumát, 
fl. 28. Bírságpénzt, fl. 16*11. Proventuspénzt, fl. 35’89. 
Summa fl. 80. Item pokróczot, nr. 19. Harisnya posztót, 
ul. 51. Sáknak való ponyvát, ul. 263. Irósvajat, ur. 2. Szín- 
vajat. ur. 2*1. Qu.

1682. 1. Julii. Luczai László hozott keskeny, durva 
vásznat 17 darabban, ul. 400. Szattyán csizmát, p. 60. 
Férfi sarut, p. 100. Kalapot ötöt, 5. Qu.
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1682. 14. Julii. Luczai László küldött csizmát, p. 40. 
Széles, sima vásznat, 12 darabban, ul. 300. Qu.

Fagarasbúi elhozván az rókabőr bélléseket, küldtük 
ládástúl Ebesfalvára 15. Julii 1682.

1682. 25. Julii. Boér S. uram küldött 2 mása port. 
vas golyóbist, 500. Qu.

1682. 27. Augusti. Boér Zsigmond uram administrált 
fogarasföldi adót, fl. 1222. Qu.

1682. die verő 17. Septembris. Luczai László küldött 
csizmát, p. 30. Sarut, p. 30. Qu.

Anno 1682. die 25. Septembris. Lészai István fogarasi 
adó perceptora administrált tárházunkban fogarasföldi ország- 
adaját folyó pénzűi és tallérúl elegyesleg in summa facientes 
fl. 482, négyszáznyolczvankét forintokat.

Item 1682. 25. Septembris. Mihály és György aranyász 
czigányoknak vajdájok administrált companiajokbeli, annua- 
tim járandó poraranyat nyolczvanegy nehezéket, p. nro. 81. 
Ezért nem fizetünk meg.

1682. 8. Octobris. Luczai László hozott magok szőt- 
tetett, keskeny, sima vásznat 6 véget, ul. 162. Széles, sima 
vásznat 12 véget, ul. 345. Abrosznak való vásznat 4 véget, 
ul. 111. Asztalkeszkenőt 5 végben, nr. 135. Kendőt övégben, 
nr. 40. Szattyán csizmát, p. 30. Sarut, p. 30. Qu.

1682. 23. Octobris. Lészai István administrált tár
házunkban fagarasföldi adót kétszázöt forintot, fl. 205. Qu.

1682. 17. Novembris. Szescsori Sorbán küldött két 
véka árpakását. Köleskását, rnetr. 2. Haricskakását, metr. 2. 
3 átalag sert, ur. 18. Szappant 42 rudat, libr. 90. Qu.

1682. 31. {így!) Novembris. Luczai László fagarasi 
proventust administrált készpénzt, fl. 300. Sarut, p. 30. 
Csizmát, p. 30.

1682. 2. Decembris adtam1 bőrök vételére, =» kor- 
doványok készíttetése, kománai bőrök árát, fl. 132. Qu.

1682. 11. Decembris. Luczai Sándor küldött 75 szál 
deszkát Mázos fazakat, nr. 103. Tálat, 21. Fedőt, 25. Lábost, 20. 
Viaszai 5 darabban, libr. 40. Veres hagymát, cub. s. 2. Qu.

1683. 22. Januarii. Szescsori Sorbán fogarasi udvar- 
bíránk administrált zalad sert, {így!) ur. 12, tizenkét vedret. 
Szélyes, síma vásznat, ul. 122, százhuszonkét singet. Köles- 
kását egy vékát, árpakását is egy vékát sacskóban; köz 
hálót,1 2 vaskarikát egyet. Az előtt való napokban ládában,

1 Ezt a szót ad s a szokásos rövidítést jelző tollvonásból olva
som így, a mit esetleg adott-nak is lehet olvasni s ez esetben Luczai 
László adott és nem az udvar.

2 T. i. közönséges hálát.
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vászonban takaróit szalonnát ötöt, nr. 5 j  melyekről quie- 
táltuk.

1683. 2. Febrnarii. Szescsori Sorbán küldött egy hordó 
havaselföldi bort80 vedrest, vedrét den. 64, teszen fl. 51. Qu.

1683. 3. Mártii. Szescsori Sorbán adniinistrált oláh 
papok adóját, fl. 50. Egy esperest honoráriumát, fl. 20. 
Czigányok adóját, fl. 54. Bírságpénzt, fl. 100. Plájások 
honoráriumát, fl. 22'50. Boérok honoráriumát, fl. 24. Hajó 
honoráriumát, fl. 10. Egy új pap boér honoráriumát, fl. 750. 
Marsinai Raduly adóját, fl. 10. Herszenyi Komsa adóját, 
fl. 10. Summa fl. 308. Qu.

1683. 3. Mártii fogarasföldi adóperceptor Lészai István 
számot adván az elmúlt 1682. esztendőre tartozó országadajá- 
ról maradt volt adósa cum fl. 76, melyet praefectus percipiál- 
ván, parancsolatunkbúl adta kapnyikbányai szükségünkre.

1683. 6. Mártii. Szescsori Sorbán adott fel hálóval 
fogott rókabőrt, 9. Item az számtartó Luczai László adott 
fel szattyán csizmát, p. 130. Szattyánbőrt, 61. Férfi sarut, 
p. 100. Mente bérlésbőrt, 40. Csizma bérlésbőrt, 40. Kor- 
doványbőrt, 26. Szappant, libr. 100. Pokróczot, 95. Talp- 
bőrt, 5. Rókabőrt, 28. Qu.

1683. die 10. Mártii. Szescsori Sorbán administrált 
havasalföldi bornak az árát ez szerént:

1.) vas mérés szerént ur. 94‘3, színbor ur. 905, ejtelit cum 
den. 12, fl. 87. 2.) vas ur. 83’5, színbor ur. 95, seprűje ur. 3-4, teszen 
fl. 76-92.; ejtelit cum den. 12. 3.) ur. 76-4, színbor ur. 717, seprűje 
ur. 4'5; ejtelit cum. den. 12, fl. 69. 4.) ur. 73‘3, színbor ur. 702, 
seprűje ur. 31 ; ejtelit cum den. 12, fl. 67 44. 5.) ur. 611, színbor 56‘3, 
seprűje ur. 4’6 ; cum den. 12, fl. 5412. Ezen öt hordó bornak vedrit 
vötték hatvannégy pénzen. 6.) vas ur. 96'2, színbor 91-2, seprűje ur. 5 ; 
cum den. 12, fl. 87 60. 7.) ur. 65-7, szinbor nr. 59'3, seprűje ur. 6-4 ; 
cum den. 12, fl. 57. 8,) ur. 60'4, színbor ur 56'4. seprűje ur. 4; cum 
den. 12, fl. 54-24. 9.) ur. 64’6, színbor ur. 60*1, seprűje ur. 45; cum 
den. 12, fl. 57"72. 10.) ur. 117'6, színbor ur. 111*1, seprűje ur. 6'5 ; 
cum den. 12, teszen fl. 106-64. 11.) ur. 69‘5, színbor ur. 64-5, seprűje 
ur. 5 ; cum den. 10 teszen fl. 51'70. 12.) ur. 79'2, szinbor ur. 75'2, 
seprűje ur. 4; cum den. 10 teszen fl. 60-20. 13.) ur. 80, szinbor ur. 76, 
seprűje ur. 4 ; cum den. 10 teszen fl. 60-80. In summa teszen fl. 890-42 ; 
a seprűje ára fl. 1447.

Summa tesz fl. 905'29. Ebben a pénzben administrált 
lucrumpénzt, fl. 248T4. [Egy oklósi bor árát, fl. 33T4. 
Egy fél hordó radnóti bor árát, fl. 22. Summa fl. 303'24, 
3 sacskók. Erről quietantiát adtunk.]1 3 hordónak vedrét 
hatvankét-két pénzen, ötnek 56-hat pénzzel vedrét.1 2

1 A zárójelbe tett rész keresztül van húzva és a sorok közé van 
szúrva ez a megjegyzés: M á s q u ie ta n tiá t adtunk, erről, m ivel 
m ásikon  volt.

2 Ezt a megjegyzést utólagosan írták a megfelelő lap felső 
szélére.
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Item 1688. 10. Mártii. Lészai István fagarasföldi 
országadójának perceptora administrált országadóját, fl. 300, 
3 sacskóban. Qu. Ezt kapnyiki szükségre adtuk praefectus 
uram által 10. Mártii 1683.

1683. 10- Mártii. Boér Zsigmond uram administrált 
bírságpénzt száz forintot, fl. 100. Az udvarbíró kezében 
adott birság marhát 1 kanczával együtt negyvenhat forint 
árát, fl. 46. Boér Jánosnak moldvai útjára, fl. 8. Csató 
Istvánnak engedtük el bírságpénzt, magunk részét, fl. 33. 
Summa teszen fl. 187. Qu.

1683. 11. Mártii. LuczaiLászló adott fel egy öregasszony 
kezében két úttal másodiknak való lisztet, cub. sax. 10. Ugyan 
ma, 11. Mártii első fejérnek valót adott az öreg asszony kezé
ben tíz köblöt, cub. s. 10. Másodiknak valót is, cub. s. 10. Qu.

1683. 28. Mártii. Szescsori Sorbán H[avasalf]öldiből 
hozatott vásárlást ez [szerént . . . ] oka habarnyiczát, mely 
teszen libr. 15, fontját [ . . . . ] 1 teszen fl. 6'60. 50 oka 
faolajt, mely teszen libr. 125, fontját den. 22, tesz fl. 27. 
40 oka czitromlevet, mely teszen libr. 33, fontját den. 45, 
teszen fl. 14'85. Item 70 oka riskását, mely teszen libr. 175, 
fontját den. 7, teszen fl. 12'25. Summa fl. 61'20. Qu. 
Item elmaradott fél hordó radnóti bornak az árát, fl. 21'29. Qu.

1683. 2. Április. Luczai László fagarasi számtartónk 
adott fel magunk pénzén vett kordovány bőröket száz- 
harminczkettőt, nr. 132. Mente béllés bőröket hatvannégyet, 
nr. 64. Lakatokat tizennyolczat, <*> nr. 18. Itt való majorság 
kordoványokat tizenkilenczet, nr. 19. Két talpbőrt, nr. 2. 
Szarvasbőrt tízet, nro. 10. Özbőrt tizenhármat, nr. 13. 
Vadkecskebőrt nyolczat, nr. 8, melyekből több innen belől 
adott vadak bőreibűl csináltatott hét dolmánt, nr. 7; hét 
nadrágot, nr. 7. Melyről quietáltuk.

1683. 29. Mártii fagarasi számtartónk Luczai László 
administrált tárházunkban Ebesfalvárúl magunk küldte és 
itt korcsomán kiárúit egy radnóti bor árát negyvenhárom 
forintokat huszonkilencz pénzt, co fl. 43‘29 Egy oklosi bor 
árát harminczhárom forintokat tizennégy pénzt, co fl. 33'14, 
mely 2 bordó borokról quietantiójok (igy!) nem volt. Ezen két 
hordó bornak az ára teszen hetvenhat forintokat negyven- 
három pénzt, fl. 76'43. Ennek felette egy havasalföldi bor 
árát is, melyben czédula szerént volt ur. 104'4; se[prője 6]'2. 
Mérés szerént színbor. ur. 98'4, [cum den.]1 2 15 farit fl. 116'90,

1 A [zárójelek] a kiszakított laprész hiányait jelölik.
2 A zárójelbe tett részek a szöveg lapszakadásból eredő érte

lem szerint kiegészített hiányát jelzik. Az első zárójel fi számjegyét 
annak megmaradt felső szára tollvonásából olvasom.
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00 száztizenhat forintokat kilenczven pénzt. Ennek az árábúl 
ötvenhárom forintokat, <*> fl. 53, adatván az udvarbírónak, 
mivel három havasalföldi hordó borok vételére küldött 
pénzünket annyival pótolta volt; az többi, úgymint Ü. 6390, 
tárházunkban maradván, quietáltuk és quietantiojokat 
kiadattuk die et anno in praemissis. Luczai László mp.

1683. 6. Április. Lészai István administrált fagaras
földi országadóját ez szerint: Boéroktól, oláh papoktól egy- 
egy tallérért hét forint huszonöt pénzt computálván, fi. 393 75. 
Az donatarius jószágitól hasonlóképen computálva, fi. 511'25. 
Tallért ötvenötöt, nro. 55. Magunk országunk adóját pótlás 
nélkül, fi. 365. Mely in summa teszen fi. 13‘80. Ezen pénzek 
fi. 1276 forintokat Zalatnára arany váltani küldtük, felírtuk 
a zalaknai (itt így!) íráshoz; maradott benn tallér nr. 55. Qu.

1683. die 8. Mártii. Luczai László administrált tár
házunkban túró- és orda árát, fl. 43‘61. Qu. Item magunk 
adatta, egy hordó visai bornak az árát, mely nem magok 
számadásához való, mely is volt mérés szerént, ur. 31 *6, 
seprű ur. 1‘2, cum den. 12. teszen fl. 30'48. Qu.

1683. 17. Április. Szescsori Sorbán administrált hid- 
vám pénzt harmincz forintot, fl. 30 1 háromezer berbécstől; 
noha fl. 60 lőtt volna az taksája két-két pénzzel, de egy- 
egy pénzre engedtük.

1683. 22. Április. Szescsori Sorbán administrált tár
házunkban fagarasi majorság eladott, 886 berbécsek árát 
hétszázkilenczvenhét oroszlányos tallért s félt, adván a 
többinek pótlására 89 berbécset. Qu.

1683. a die 23. Április ad diem 28. Április délutánig 
áráltatván Pápai pohárnakinassal, Jánossal, egy radnóti 
bor árát, mely volt ur. 33‘2, fl. 48‘78. Ezt el is költöttük. 
Item ma 28. Április administrált egy fejérvári bor árát, 
ur. 35'2. Másik hondorfi, ur. 35. Medgyesi bor árát, ur. 38. 
Ezek ó borok, cum den. 12. Egy túri bor árát, ur. 34, 
ejtelit cum den. 15. Két medgyesi új bor, mindenikek2 
negyvenes, cum den. 12. Teszen az hat hordónak az ára 
fl. 197 22. Ezeknek seprű ára fl. 6. Summa fl. 203’22, 
mely pénzt administrálta János tárházunkban, mely nem a 
tisztek számadásához való, hanem magunk adattuk, árúi
tattuk ki itt Fagarasban.

1682. 30. Április. János pohárnakinas administrált
1 hordó túri bor árát, fl. 36‘40, seprejivel együtt, mely 
czédula szerént volt ur. 32. Ez az utolsó magunk kiadatta 
bor. Több nincs itt az korcsomán, hanem a tiszteké.

1 Ez a szám a Naplóban tévedésből 300-nak van írva.
3 Ezt a szót mdekk betűkből s rövidítés jelből olvasom így.
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1683. 5. Maii. János pohárnakinas administrálta egy 
hordó czikmántori bor árát, fl. 42*60, seprőjével együtt, 
mely mérés szerént volt ur. 40. Ez az utolsó magunk 
kiadatta bor.

1683. 6. Maii. Lészai István fagarasföldi országadaja 
perceptora azonféle adóban administrált tárházunkban folyó 
pénzűi háromszázhatvan forintot, fl. 360. Item oroszlános 
tallérokat negyvennégyet és egész tallérokat tízet, mely 
tallérok tesznek in summa egész tallérokat nr. 50, melyrül 
quietáltuk. Ezen ötven tallérokat mindgyárast adtuk az 
tatár hám (így/) követjeinek 1683. 6. Maii. Item az fl. 360 
forintból adtuk Belényesinek minden munkájátúl fl. 130, 
mely fel van írva az ötvesnek kiadott egyet-mások közé. 
Item fl. 12*70 adtunk fejérvári Czipelye Györgynek, az 
magunk számára hozott vásárlást pótolván maga pénzéből; 
az többit költeni kezdettük.

1683. die 10. Maii. Az asszony, Bánfi Dénesné asszo
nyunk őnagysága Porumbákon levő berbécseit eladatván,£Asz- 
szonyunk őnagysága az árát én általam az urunk, Bánfi 
György uramnak őnagyságának kezéhez adatta; lévén 
oroszlános tallér no. 337. P. Allvinczi.1

1683. 10. Maii. Szeczóri (így!) Sorbán fagarasi udvar- 
bíránk administrált tárházunkban alsószombatfalvi hídvám 
proventust ötven forintokot, oo fl. 50, melyről quietáltuk.

1683. 19. Maii. Luczai László administrált tárházunkban 
fagarasi korcsomákon kiárúltatott borok árát az alább 
megírt renddel: Sz. Ágotán maga pénzén vette 9 hordó 
bor árát egészen, kétszáznegyvenegy forintot tizenhat pénzt, 
co f l .  241'16. Egy berethalmi, ugyan maga pénzén vette bor 
árát is huszonöt forintot négy pénzt, oo fl. 25 04. Havasalföldi 
öt hordó bor lucrumát hatvanöt forintot hetvennyolcz pénzt, oo 

fl. 65*78. Visti Istvántúl pénzen vett négy hordó bor lucrumát 
tizenhét forintot ötvenhét pénzt, oo 17*57. Sér árát is harmincz 
forintot, fl. 30. Item magunk adatván kezében ki korcsomén 
árúitatásra 3 medgyesi, 2 tűri, 1 radnóti, 1 fejérvári, 1 
hondorfi és 1 czikmántori borokat. Azoknak is árokat, 
úgymint: háromszázhuszonkét forintokat nyolczvan pénzt, oo 
fl. 322*80 administrálta egészen, melyről quietáltuk.

1683. diebus diversis Máté deák fagarasi kulcsárunk 
administrált 29. Mártii szemenszedett búzalisztet, cub. s. 10, 
másodiknak, cub. s. 5. — 4. Április szemenszedett búzalisztet, 
cub. s. 4, másodiknak valót, cub. s. 6. — 12. Április máso
diknak, cub s. 6. — 15. Április szemenszedettet, cub. s. 5. —
23. Április másodiknak, cub. s. 2, szemenszedettet cub. s. 1.

Alvinczi P. sajátkezű írása.
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— 26. Április szemenszedetíet, cub. s. 6 .— 8. Maii szemen- 
szedettet, cub. s. 10, másodiknak is, cub. s. 10. — 18. Maii 
másodiknak, cub. s. 10. In summa szemenszedett búzalisztet, 
cub. s. 42; másodikat, cub. s. 54, melyrűl quietáltuk.

1683. 18. Maii. Luczai László fagarasi szám tartónk 
administrált tárházunkban az fagarasi korcsomákon kiárúit 
borok lucrumát, liáromszázkilenczvenöt forintot, negyvenöt 
pénzt, oo fl. 395‘45, melyrűl quietáltuk.

1683- 17. Maii. Luczai László fagarasi számtartónk 
adott fel két bagariabőrt, nro. 2. Ezer, apró, ónos-fejű 
szegeket, nro. 1000. Talpbőrt egyet, nro. 1. Fekete, dutía 
süveget, nro. 70. Sarut harmincz párt, p. 30. Item ezelőtt 
adott fel öt, fekete süveget Pap András kezében, melyrűl 
quietáltuk.

1683. 19. Maii Fagarasi udvarbíránk administrált
faggyút ez szerént: Első darabban, libr. 95, 2-dik darab
ban, Jibr. 123, 3-dik darabban, libr. 87, negyedik darab
ban, libr. 60, ötödik darabban, fekete, libr. 35, melyrűl
quietáltuk.

1683. 2. Junii. Szeczori (ú/?//) Sorbán fagarasi udvarbíránk 
administrált magunk pénzén vett, fagarasi korcsomákon ki
árúit, két hordó bornak az árát hetvennyolcz forintot har
mincz pénzt, ős fl. 78'30. Errűl pedig nem quietáltuk, mivel 
magunk pénzén vett borok voltak.

1683. 13. Junii. Szeczori Sorbán fagarasi udvar
bíránk administrált tárházunkban Szeczori által fagarasi 
korcsomákon kiárúit, magunk pénzén vett borok árát 
ez szerént:

1.) hordó nádasi, színbora volt ur. 37'13, seprű nr. 2, ejtelit per 
den. 15, tészen fi. 44.85. 2.) hordó bessei. szinbora ur. 34'5, seprű 
ur. 2 1 ; per den. 15 facit fl. 4155. 3.) hordó szénaverösi, színbor 
ur. 37, seprű ur. 3; per den. 15 facit fl. 4440. 4.) hordó paratélyi. 
színbora ur. 34-l ,  seprű ur. 3‘3 ; per den. 15 facit fl. 40'90. 5.) hordó 
jakabfalvi, színbora ur. 34‘5, seprű 1'3 ; per den. 10 facit fl. 27 70. 
6.) hordó jakabfalvi, színbora ur. 35'1, seprű ur. 2 4; per den. 10 facit 
fl. 28.10. 7.) hordó jakabfalvi, színbora ur. 35'5, seprű ur. l -6 ; per 
den. 10 facit fl. 28 50. 8.) hordó jakabfalvi, színbora ur. 36'3, seprű 
ur. 2-5 ; per den. 10 facit fl. 29-10.

Ezen nyolcz hordó borok ára teszen kétszáznyolczvanöt 
forintokat, tíz pénzt, ebbűi kitudván csepegésre egy veder
ből egy-egy pénzt, fl. 2 82, marad fl. 282'28. Az seprű ára 
is teszen fl. 4'68, in summa színbor és seprű árát admini- 
strálta kétszáznyolczvanhat forintokat kilenczvenhat pénzt, 
fl. 286 96. Item maradott Bethlen Gergely uram magok 
szükségére egy keresdi negyvenes bor. Ezeket az kilencz 
hordó borokat penig azért hadtuk volt fogarasi udvarbíránk 
keze alatt, hogy szekerek nem voltak, kiken Ebesfalvára 
szállíttathattuk volna.
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1683. 14. Junii. Bojér Sigmond uram fagarasi v. kapi
tányunk ottlétünkben adott fel százat,1 mostan is küldött 
százat, pohárnakokhoz adott huszonötöt, sütőkhöz is adott 
huszonötöt. Serpenyőben való kalácsot hozzá való szurokkal 
együtt kilenczvent, nr. 90; melyekről quietáltuk.

1683. 21. Junii. Fogarasi udvarbíránk, Szescsori Sorbán 
administrált magunk számára való új szalonnát, méretlen 
hármat, no. 3; ó szalonnát is méretlen hármat, no. 3. Qu.

1683. 29. Junii. Két véka árpakását s köleskását is 
két vékát. Serélesztőt, ur. 1.

1683. 23. Juni. Administrált fogarasi udvarbíránk, 
Szescsori Sorbán új szalonnát, méretlen, hármat, no. 3. 
0 szalonnát, méretlen, négyet, nro. 4. Hariskakását, másfél 
vékát. Élesztőt egy edénnyel. Kétszáz sing szélyes, sí ma 
vásznot. Abrosznak való, sáhos vásznot, ul. no. 101. Ebes
falván szőtt, abrosznak való, vékony, sáhos vásznot, ul. no. 
104. Qu.

1683. 21. Augusti administrált Szescsori Sorbán foga
rasi udvarbiránk ó szalonnát hármat, méretlen, no. 3 Új 
szalonnát hármat, méretlen, no. 3. Ezek bétakarására új 
vásznot; melyről is quietáltuk.

1683. 21. Augusti. Lészai István fagarasföldi percep- 
torunk administrált tárházunkban pro anno praesenti 1683 
fagarasföldi ország adaját folyó pénzűi, <*> fl. 460, négyszáz- 
hatvan forintokat. León. tall. 52, ötvenkét oroszlános tal
lérokat facit fl. 104, száznégy forintokat. In summa facit 
fl. 564, ötszázhatvannégy forintokat, melyekről quietáltuk.

Anno 1683. 10. mensis Septembris administrált Szes
csori Sorbán sárkányi majorság írósvajat tíz vedret, ur. 
nr. 10. Kománai írós vajat, ur. 7, <*> hét vedret. Qu.

1683. 12. Septembris. Máté deák fagarasi számtartónk 
küldött ezidei köleskását két vékát, haricskakását két 
vékát, szappant száz fontot, libr. 100. Férfi sarut ötven párt, 
p. 50. Szattyán csizmát ötvent, p. 50. Melyekről quietáltuk.

1683. 15. Septembris. fagarasi udvarbíránk, Szescsori 
Sorbán administrált számunkra való új szalonnákat, vászonnal 
betakarva hármat, méretlen, <*> nro. 3. O szalonnákat hármat, 
méretlen, <*> nro. 3. Orját ötét, <*> nro. 5 ; melyekről quietáltuk.

1683. 28. Septembris fagarasi udvarbíránk Szeczóri (így!) 
Sorbán administrált tárházunkban odavaló proventus kas- 
kavale sajt árát, százhuszonhat forintokat, <» fl. 126; mely
ről quietáltuk.

1 í g y ; hiányosan, mert nincs feljegyezve, hogy mit adott fel. 
Az ott létünkben pedig általánosságban, az udvar fogarasi tartózko
dására vonatkozik, mert a fejedelem ez időben másfelé járt.

MAGYAR
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1683. 27- Septembris fagarasi udvarbiránk, Szeczóri 
Sorbán administrált számunkra húsz kalongya lent, gél. 
nro. 20. Köleskását két vékát, metr. nro. 2. Kruppát két 
vékát, metr. 2 ; melyekrűl quietáltuk.

1683. 18. Octobris fagarasi udvarbiránk Szeczóri 
Sorbán administrált hat új szalonnát, méretlen, nro, 6. 
Félvéka árpakását, metr. nro. 1/2. Quietáltuk.

1683. 16. Novembris fogarasi udvarbiró, számtartója, 
Máté deák által administrált új szalonnát hatot, no. 6; 
méretlen, új vászonban takarva. Item ó szalonnát hármat, 
nro. 3; méretlen, vászonban takarva. Árpakását egy vékát, 
köleskását egy vékát, hariskakását félvékát. Szattyán 
csizmát, pár 36. Szattyánbőrt harminczhármat, no. 33. Talp
bőrt ötöt, no. 5. Férfi sarut huszonhárom párt, p. 23. 
Asszonyember sarut pár 6, hat párt. Béllésbőrt ötvennégyet, 
no. 54. Apró, szattyán forma kordoványokat no. 10, tízet.

Item die et anno supranotatis. Előbbeni fogarasi 
számtartó, Luczai László számtartósága idejebeli restantia 
pénzt administrált fi. 208'88, kétszáznyolcz forintot nyolcz- 
vannyolcz pénzt. Quietáltuk.

Anno 1683. 24. Novembris. Lészai István fogaras- 
földi országadajában administrált: León. tall. no. 4014, 
id est negyven oroszlánfos] tallért. Item imperialis tallért 
huszonnyolezat, nro. 28. Item folyópénzt administrált 
fi. 504, ötszáznégy forintot.

Anno 1683. 13. Decembris fogarasi udvarbiró, Szescsori 
Sorbán administrált öt csontos, bőrös nyerget. Pénzen vött 
degettet, oct. 4. Köleskását egy vékát; árpakását egy vékát; 
krupát egy vékát; mindeniket új sákokban. Item kender- 
fonalat, libr. 10, tíz fontot. Qu.

Anno 1684. 2. mensis Januarii. Administrált fogaras- 
földi adó perceptora, Lészai István pro anno 1683. restáló 
adópénzt: Folyó pénzűi fi 189, száznyolczvankilencz forin
tokat. Oroszlános tallérokat, no. 11, tizenegyet. Egész 
tallérokat hármat, no. 3. Qu.

Anno 1684. 12. Januarii. Administrált egy kantár ris- 
kását, melyben libr. 120, százhúsz font, fontját kilencz- 
kilencz pénzen. Item hét font habarnyiczát, fontját hetven- 
lietven pénzen. Qu.

Anno 1684. 17. Januarii administrált fogarasi udvar
biránk három ó szalonnát, magunk számára, méretlen volt, 
nro. 3.

21. Januarii. Számtartónk, Grávuly Máté administrált 
Fogarasban font, szőtt, abrosznak való, szélles, sáhos vásznot, 
négy végben száztizenegy singet., ul. 111. Tíz pár szattyán 
csizmát, p. 10- Tíz pár férfi sarut, p. 10.
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Anno 1684.12. Februarii udvarbíránk, Szescsori Sorbán 
administrált gostina pénzt, fi. 1224'45, ezerkétszázhuszonöt 
forintot, negyvenöt pénzt. Fogarasföldi papok fél adaját, 
fl. 50, ötven forintot. Két oláh esperest fél honoráriumját, 
fi. 20, húsz forintot. A révész fél honoráriumját, fl. 10, tíz forin
tot. 12 assessor boérok fél honoráriumát, fl. 24. Bírságpénzt, 
fl. 95'5, kilenczvenöt forintot, öt pénzt. Czigányok fél adaját, fl. 
54, ~ ötvennégy forintot. Plájások fél honoráriumját, fl. 22'50, 
huszonkét forint ötven zénzt. In summa fl. 1500. Ezen 
proventus pénzek (a gostina pénzen kívül) mind egy sacs- 
kóban vadnak; a gostina pénz 13 sacskóban.

Anno 1684. 19. Februarii administrált fogarasi udvar- 
biránk, nemes v. Szescsori Sorbán alsószombatfalvi major
ság vajat, ur. 5, öt vedret, Tavalyi bial írósvajat, ur. 4, 
négy vedret. Sárkányi m. írós vajat, ur. U4. In summa 
ur. 10‘4. Quietáltuk.

1684. 28. Februarii administrált Szescsori Sorbán 
fogarasi korcsománkon kikorcsomállott borok lucrumát, 
fl. 300, háromszáz forintot, melyrűl quietáltuk.

20. Mártii fogarasi számtartó, Gfrávuly Máté, admini
strált három darabban fejérítetlen vastag vásznot hatvanegy 
singet, ul. 71.1

1684. 5. Februarii administrált Grávuly Máté fogarasi 
számtartónk : Lóra való pokróczokat, no. 120, százhúszat. 
Férfi sarut hatvanhárom párt, p. 63. Szattyán csizmát, p. 
no. 76, hetvenhatot. Item Ebesfalván szőtt asztalkeszke
nőket tizennégy végben kétszázkilenczvenegyet, nro. 291. 
Ugyanott szőtt, szélles abrosznak való, vékony vásznot három 
végben nyolczvannégy singet. Ugyanott szőtt szélles, sima 
vásznot, hat végben százhatvanharmadfél singet, ul. 162' 2.2

Anno 1684. 28. Mártii fogarasi számtartónk, Grávuly 
Máté administrált magunk adatta pénzen, fogarasi tímárok
tól felszedett kordoványbőröket no. 132, százharmincz- 
kettőt. NB. Arrúl is parancsoltunk per commissionem, 
hogy az tímároknak fizesse meg az tizenhárom forintokat, 
fl. 13, az szokás szerént nekik vissza nem adott tized 
kordovány bőrök árát.

Item jószágban felszedett rókabőröket adott fel huszon- 
nyolczat, no. 28. Percipiáltattuk Gálfi által.

Item 1684. 7. Április udvarbíránk Szescsori Sorbán admi
nistrált fogarasi korcsománkon kikorcsomároltatott borok

1 Számjegygyei 71-nek van írva.
8 Porumbák-nál 1684 márez. 11. időjelzéssel a feljegyző tévedé

séből egy idetartozó, terjedelmesebb felsorolással találkozunk. Ezen 
feljegyzésre e helyen is felhívjuk a figyelmet.



303

lucrumát fl. 487, négyszáznyolczvanhét forintot. [Más kéz
írással :] NB. Ezen pénz ötödfél sacskóban van.

1684. 21. Április udvarbíránk, Szescsori Sorbán admi- 
nistrált hat rókabőröket tárházunkban, <*> no. 6. Grálfi uram 
percipiálta.

Anno 1684. 3. Maii fogarasi számtartónk, Grávuly 
Máté administrált húsz szattyánbőröket, no. 20. Szélles, 
fejérítetlen, vastag vásznot ötven singet, ul. 50. Keskeny, 
fejérítetlen, vastag vásznot ul. 38.

Anno 1684. sub dato 5. Februarii az fagarasi szám- 
tartó, Grávuly Máthé administrált Ebesfalván szőtt és itt 
Fagarasban fejéritett s mangollott vásznokat ez szerént: 
Asztalkeszkenőket, 14 végben, kétszázkilenezvenegyet, 
nro. 291. Szélles, abrosznak való, vékony vásznot 3 vég
ben, nyolczvannégy singet, ul. 84. Sima, vékony vásznot 
két végben, ötvenkilencz singet, ul. 59. Fogarasban szőtt, 
szélles, sima vásznot, 6 végben százhatvankét singet, Qu.

Fogarasban anno 1684. diebus Április Gréb (így!) 
János által kikorcsomároltatott, fogarasi udvarbíránk Szes
csori Sorbán és Máthé deák által administrált borok áráról 
adtunk ilyen quietantiát:

Nos Anna Bornemissza etc. damus pro memoria etc. 
Nemes, vitézlő Szescsori Sorbán fogarasi udvarbíránk és 
Grávuly Máthé számtartónk administráltak tárházunkban 
Fejérvárról szállított oklósi borok árát, ennyinek ez szerint:

Hová való borok
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1. vas 30-4 33 30 3 15 36
2. vas 38-6 382 35-2 3 15 42-30
3. vas 456 45 40 5 15 48
4. vas oklósi 31-6 34-3 32-3 2 15 38-85
5. vas m. 27-5 29-3 275 2 15 33-15
6. vas 33-4 37 35 2 15 42
7. vas borok 28 30-2 37-2 4 15 32-10
8. vas 294 32 29 3 15 34-80
9. vas 333 344 324 2 15 39

10. vas 28 40 37 3 15 44-40

11. vas Oklósi í 40 43-1 41-1 2 15 49 35
12. vas > summa <J 30 33-3 32 1-3 12 3072
13. vas borok 1 20 243 221 2-2 15 36-5
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Mely boroknak az ára tészen (az korcsomáros részen 
kívül, mely teszen fl. 4'21) négyszázkilenczvenhárom forin
tokat, hatvanegy pénzt, fl. 493'61. Melyrűl praesentium 
testimonio quietáljuk. Fogaras, anno die ut supra.

1684. usque ad diem 6. Maii. Geréb János pohárnak 
inasunk adott be fagarasi korcsomán kiárúit micskei bor 
árát összvességgel hét hordónak, in vas. nr. 7.

Item ugyan 6. Maii. Rádi vette, magunk pénzén, egy 
hordó berethalmi hornak az árát adta be, mely mérés 
szerént volt, ur. 39, seprű, ur. 1'4, per den. 12 facit 
fl. 37‘44. Ebből az korcsomárosnak ki tudván den. 39, 
marad fl. 47'5.1

Van künn Geréb János keze alatt még el nem fogyott 
berethalmi pénzen vett bor, ur. 40.

Anno 1684. a die 5. Februarii ad diem 12. Maii 
administrált fogarasi udvarbíránk, Szescsori Sorbán kulcsárja, 
Tamás deák által első, fejérvári czipónak való lisztet, cub. 
sax. no. 73‘3, hetvenhárom köblöt, három vékát. Második 
lisztet cub. sax. no. 78, hetvennyolcz köblöt, ad diem usque 
supranotatum. Qu.

Anno 1684. 13. Maii az fogarasi számtartó, Grávuly 
Máté deák administrált Gálfi uramhoz húsz pár szattyán 
csizmát, par„ 20,. .Sarut huszonhármat, pár. nro. 23. Qu.

1684. 13. Maii Geréb János adott bé magunk pénzén 
vett, berethalmi borok árát ez szerént:

1.) vas czédula szerént ur. 40, mérés szerént ur. 39, seprtí ur. 2 ; 
per den. 12, facit fl. 2.) vas czédula szerént ur. 38, mérés
szerént színbor ur. 33'6, seprű ur. 16  ; per den 12 facit fl. 32 40.
Az korcsomáros részén kívül tesz fl. 69'13.

1684. 15 Maii ugyan Geréb János adott be 2 beret
halmi pén[zen vett]1 borok árát ez szerént:

1) vas mérés szerént színbor ur. 39, seprű ur. 2, per den. 12, 
facit fl. 37’44. 2.) vas színbor ur. 38, seprű ur. 1 ; per den. 12 facit fl. 36 8.
Az korcsomáros részén kívül tesz fl. 73'15.

Anno 1684. 16. Maii fogarasi számtartónk, Grávuly 
Máté administrált: Bagariabőrt, kettőt. Fekete báránybőrt, 
no. 40- Fejér báránybőrt, no. 40. Kecske-ólló bőrt, egyet. 
Fekete, dufla kalapot, no. 5. Fekete, dufla süveget, no. 58, 
ötvennyolczat. Vasas pinczetokot no. 6, hatot. Qu.

Anno 1684.20. Maii administrált Sorbán fogarasi udvar
bíránk fogarasi korcsománkon kiárúit borok lucrumát, fl. 500, 
ötszáz forintokat. Quietantiájátmegadtuk. NB. volt3 sacskóban.

1 így, 37'5 belyett tévesen 47'o -nek írva.
s Csak a zárójelt megelőző pén van kiírva. Szokatlan rövi

dítés, de más értelmű feloldása alig lehet.
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1684. 24. Mai'. Gréb (Geréb) János pohárnökinasunk 
adott be két micskei bor árát ez szerént:

1. vas szinbor ur. 22, seprű ur. 3; per den. 12, facit ű. 2T12. 
2. vas szinbor ur. 24, seprű ur. 3; per den. 12, facit Ű. 23.4.
Az korcsomáros részén kívül in summa fl. 43'70. Item 
magunk pénzén vett 1 berethalmi bornak is az árát, mely 
mérés szerént színbor volt, ur. 37*7, seprű, ur. 2, per 
den. 12 facit az korcsomáros részén kívül, fl. 36.

Anno 1684. die Maii [a nap jelzése hiányzik.] Nemzetes 
Boér Sigmond fagarasi vicekapitány lűvünk administrált 
tárházunkban fagarasi, felső törvényes széken forgott bír
ságot, úgymint: készpénzt, fl. 130, százharmincz forintot. 
NB. supplicatiókra engedtünk le fl. 60, hatvan forintot 
Item administrált őkegyelme afféle birság marhákat, úgy
mint : egy harmadfű tulkot, egy tehenet, két meddő juhot, 
egy lovat, két kanczát. Qu.

Anno 1684. 25. Maii administrált fagarasi számtartónk 
Grávuly Máté öt nemezei, nro. 5. Nyolcz paraszt nyerget, 
no. 8. Bőrdolmányt négyet, no. 4. Szappant, libr. 124, 
százhuszonnégy fontot. Olvasztott faggyút (Fogarasban 
mutatásunk alatt elkölt vágó marhák faggyát) libr. 431, 
négyszázharminczegy fontot. Yötte ezeket kezéhez Gálfi. Qu.

Item a die 13. Maii ad diem 25. eiusdem mensis Maii 
ismét adott fel Tamás deák fogarasi kulcsár első fejérnek 
való lisztet, cub. sax. nro. 8'3, nyolcz köblöt, három vékát; 
ide vetvén mind a két tésztaművesnek, mind perecznek, 
kalácsnak adott, item második czipónak való lisztet, cub. 
sax. no. 10, tíz köblöt. Qu.

Item 23. Maii fogarasi udvarbíránk Szescsori Sorbán 
vévén két teheneket keze alatt levő proventus pénzbűi 
fl. 8, nyolcz forintokon, quietáltuk róla.

Diebus 24. 25. Maii számtartó, Máté deák, Menyhárt 
uram által olvasztott, ott Fogarasban létünkben levágatott 
marhák faggyát adott fel. Faggyú eleit libr. 123, alább 
való faggyat libr. 31, utólj faggyút libr. 22.

Item 31. Maii négy bőrdolmányt administrált az szám
tartó, Máté deák, melynek kettei számadása alatt forgó 
bőrbűi való volt; ketteit Gálfi által adattuk volt csináltatni. Qu.

Anno 1684. 22. Junii köleskását metr. 2. Árpakását 
metr. 1. Hariskakását metr. V2. Három szalonnákat új 
vászonban takarva, méretlen. Huszonkét pár szattyáncsizmát, 
harmincz pár sarut. Csizmadiáknak való fonalat libr. 10. 
Praebendára való köleskását cub. s. 1. Árpakását praeben- 
dára cub. sax. 1, administráltanak.

Anno 1684. 28. Junii fagarasföldi országadaját admi
nistrált Lészai István ez szerént: Egész imperiális tallé-

20S z á d e c z k y  B . : I . A p afi M . fe je d e le m  u d v a r t a r t á s a .



306

rókát no. 242Va, kétszáznegyvenkét tallérokat s felet; 
azok között volt tíz arany, aur. nro. 10. Item oroszlános 
tallérokat nro. 130V2 ? százharminczat s felet. Folyó pénzt 
fl. 1606, ezerhatszázhat forintot. Quietantiát ez szerént adván.

4. Julii. A folyópénzt Batizi uramhoz adtuk arany és 
kéneső váltásra; az tallérok megmaradtanak portai, magunk 
költségére.

Anno 1684. 21. Julii. Szescsori Sorbán fogarasi udvar- 
bíránk administrált fogarasi korcsomabor lucrumát ötszáz 
forintot, fl. 500.

Anno 1684. 10. Augusti fogarasi számtartónk, Grávuly 
Máté deák administrált tiszta szalonnát hatot, no. 6, 
méretlen. Árpakását két vékát, cub. s. 2. Köleskását két 
vékát, cub. s. 2. Hariskakását egy vékát, cub. s. 1.

Anno 1684. 23. Augusti administrált fogarasi udvar- 
bíránk: Három szalonnát, méretlen. Item 24. Augusti: 
Praebenda szalonnát tizenötöt, cont. libr. 664. Talpbőröket 
az számtartó administrált no. 41. Sarukat pár no. 25. 
Béllésbőrt no. 25. Fonalat libr. 10. Qu.

Anno 1684 5. Septembris ez esztendőre tartozó ország- 
adajában administrált odavaló perceptor Lészai István 
hívünk tárházunkban kétszáznarminczhat forintot ötvennégy 
pénzt, co fl. 236‘54. Qu.

16. et 17. Septembris felső konyhára való szalonnákat 
no. 4, méretlen. Praebendára való szalonnát nr. 20, libr. 
795. Fatálakat no. 250. Fatángyérokat no. 600. Viasszatlan 
fakupákat no. 100.

Item 19. Septembris hat szalonnákat méretlen. Három 
általag sert, ur. no. 18. Fatálat ismét no. 100. Fatán gyú
rókat no. 200.

Anno 1684. 6. Octobris szappant száz fontot, libr. 100. 
Szattyáncsizmát, pár 20. Férfisarut, pár 25. Talpbőrt négyet, 
no. 4. Béllésbőrt, no. 100.

Anno 1684. 9. Octobris. Administrált fogarasi udvar- 
bíránk, Szescsori Sorbán számtartója, Grávuly Máté keze 
alúl kivitt boraink árát, kiket fogarasi korcsomákon kiárúl- 
tatott, tizenhárom hordó borok árát, fl. 455'95, négyszáz
ötvenöt forintot kilenczvenöt pénzt. Adtának ezenkívül a 
korcsomárosnak minden vederre egy-egy pénzt, fl. 5'6, öt 
forintot hat pénzt. Item az udvarbíró külön administrált 
korcsoma lucrumot, fl. 200, kétszáz fői intőt. Qu.

Anno 1684. 22. Novembris hat szalonnákat percipiál- 
tattunk, praebendára, alsó konyha szükségére valókat.

1684. 28. Octobris fagarasi udvarbíránk, Szescsori 
Sorbán administrált 5 sacskóban fagarasi korcsoma lucrumot 
ötszáz forintokat, fl. 500. Qu.
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1684. 2. Novembris fogarasi udvarbíránk, Szescsori 
Sorbán administrált nyolcz szalonnákat magunk konyhánk 
szükségére, libr. 00 (így f) Öt kordovány bőröket, nro.5. Köles
kását két vékát, cub. 2. árpakását egy vékát, cub. 1. 
Krupát egy vékát, cub. 1.

1684. 10. Novembris administrált fogarasi udvarbíránk 
egy kantár riskását, in fl. 10. Hét ejtel czitromlevet, oct. 7, 
in fl. 7. Ez szerént quietáltuk. Désihez adtuk ekkor.

Anno 1685. 16. Januarii két vég vastag abroszokat, 
ul. 52 administrált az udvarbíró.

Anno 1685. 22. Januarii. Brassóban vásárlóit egy kan
tár riskását, in fl. 10. Öt font habarniczát, in fl. 5. Admi- 
nistrálván quietáltuk róla.

25. Januarii administrált egy kis általag sert.
16. Februarii Grávuly M^té fogarasi számtartó admi

nistrált szattyán csizmát, párt nro. 41. Férfi sarut, negyvenkét 
párt. Szattyánt nro. 30, harminczat. Nyolczvan báránybőrt. 
Bagariabőrt négyet, no. 4. Báránybőrt, no. 80. Quietáltatott.

20. Februarii az fogarasi udvarbíró administrált ilyen 
proventust: Papok adaját, fl. 50. Révész honoráriumját, 
fl. 20. Egy esperest honoráriumját, fl. 20. Assessorok 
honoráriumját, fl. 24. Birság pénzt, fl. 50. Czigányok adaját, 
fl. 54. Plajások honoráriumját, fl. 2250. Gostina proventust, 
fl. 1250. Summa fl. 1480.

Die 15. Mártii administrált az fagarasi számtartó, Máté 
deák : Szattyánt, no. 47. Talpbőrt egyet, no. 1. Húsz kor- 
doványt, nro. 20. Eladott túró árát, fl. 150'71 Item keze 
alúl kiadatott túró árát, fl. 23. Qu.

Anno 1685. die 19. Mártii administrált fagarasi udvar
bíránk, Szescsori Sorbán eladott sertések árát fl. 56, ötven
hat forintot. Quietáltatott róla. Qu.

Anno 1685. 23. Mártii* administrálta Péter három ki- 
árúlt oklosi borok árát, fl. 134. Seprű ára fl. 5T2. Item 
ó, oklosi borok árát az extractus szerént, fl. 4665.

Anno 1685. 5. Április administrált fogarasi udvarbíránk 
fogarasi, eladott húsz sertések árát, fl. 130. Porumbáki, 
eladott húsz sertések árát, fl. 120.

Anno 1685. 12. Februarii administrált fogarasi szám
tartó, Grávuly Máté Ebesfalván szőtt keszkenőket 17 vég
ben, nro. 430. Abrosznak való, szélles, sáhos vásznot, 
vékonyt száz s fél singet, ul. ÍOO1/^-1 Ugyan abrosznak való 
keskenyebb s vastagabb, sáhos vásznot két végben negyven- 
kilencz singet, ul. 49. Item Fagarasban szőtt, szélyes sima 
vásznot 15 végben ul. 454V2> négyszáznégy singet. Ugyan

1 Ez a számjegy a Naplóban tévesen iOV2-nek van írva.
20*
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Fagarasban szőtt, abrosznak való, szélyes, sáhos vásznot 
végben százkilenczvenhét singet s felet, ul. 197x/2, melyről 
quietáltuk ez szerént.

A die 13. Mártii ad diem nsque 8. Április. Adtának 
fel fogarasi tiszteink, számtartó Máthé deák és kulcsár 
Tamás deák sárkányi majorság írósvajat 1 edényben 
ur. 3‘2. Második edényben ur. 2'4. In summa ur. 5‘6.

18. Április fogarasi udvarbíró mellette levő tisztekkel 
administrált (szőttetésnek okáért Ebesfalvára küldött) foga
rasi jószágban fonatott, viski, vékony, szapúlt lenszál-fona- 
lat, harminczliárom fontot, libr. 33. Ugyanaz jószágban font, 
sárkányi és dézma lenszál, vékony, szapúlt fonalat negyven
négy fontot, libr. 44. Kirűl Ebesfalvárúl az számtartó quie- 
tantiát küldött.

1685. Ultima Április fogarasi udvarbíránk, Szescsori 
Sorbán adván el fogarasi berbécset no. 840, Porumbákrúl 
hajtott berbécset nro. 260, Kománárúl hajtott berbécset 
nro. 200, in summa nro. 1300; adván el egyet-egyet egy- 
egy egész talléron, administrálta az árokat oroszlános tal- 
lérúl, leon. tall. no. 1430, mely teszen imp. tall. 1300, 
úgy, hogy quietálják porumbáki s kománai tiszteinket az 
onnan hajtott berbécsekről, úgy is ratiocinálják róla.

22. Maii administrált fogarasi udvarbíránk, Szescsori 
Sorbán fogarasi korcsomán elkölt borok lucrumát ezer 
forintot, fi. 1000. Sertések árát, kétszáz forintot. Qu.

Anno 1685. a die 16. Februarii ad diem ultimum Ápri
lis költ el első fejér liszt, mind első czipóra, mind tészta- 
neműre, mind kalácsra s másuva is ad commissionem cub. 
sax. 8 3 'l1/4 nyolczvanhárom köböl, egy véka, negyedrész. 
Item második fejér liszt a die 9. Április ad ultimum Ápri
lis erogáltatott in summa cub. 82*1, nyolczvankét köböl s 
véka egy. Ennek Diarium szerént való registrumát is ide 
töttem, az süttetés, mint volt gyűlések ideje, mind más 
időbe. A quietantiát kiadtuk ultima Április.

Anno 1684. 25. Maii fogarasi számtartónk n. v. Grávuly 
Máté administrált rókabőröket huszonnyolczat, nro. 28. 
Hat szőrnemezeket, nro. 6. Hatvan fekete süvegeket, nro. 60. 
Öt kalapokat, nro. 5. Széles, sima vásznat, százharmincz- 
nyolcz singet. Abrosznak való, sáhos vásznat huszonnégy 
singet, ul. 24. Négy fejtős kendőket, nro. 4. Három kor- 
doványbőröket, nro. 3. Két bagariabőröket nro. 2. Item 
szattyáncsizmákat száz párt, pár nro. 100. Férfi sarut het- 
vent, nro. 70. Szattyánbőrt harminczat, nro. 30. Juh bérlés
bőrt hatvant, nro. 60. Talpbőrt hármat, nro. 3. Bőrdolmánt, 
nrc. 4. Bőrnadrágot kilenczet, nro. 9. Irhát huszonegyet, 
nro. 21. Item két tömlő túrót.
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A die 11. Maii ad diem 2. Junii administráltak Foga- 
rasban Szescsori Sorbán, kulcsárja, Illyeni Tamás által 
első fejér lisztet cub. 20l/2; mind tésztaműnek, mind egyéb
nek második fejér liszt, cub. 21.

1. Junii az udvarbiró administrált négy rókabőrt, nro. 4.
18. Junii administrált fogarasi udvarbíró fogarasi kor- 

csomárúl béjött lucrumát fi. 1000, ezer forintot.
Die 26. Junii administrált fagarasi udvarbíró egy öreg 

új gyalmot, mely hány öles és mennyi kender ment reá, 
hiteles testimoniummal annak idejében erősítse az quietantia 
mellett. Egy új ónas hálót, kirül is azont értse. Item 
köleskását magunk részére cub. 2. Krupát cub. s. 2. Prae- 
benda köleskását cub. sax. 2. Árpakását cub. sax. 2. 
Quiet. Húsz praebendára való szalonnát cont. libr.1

1685. 6 Julii. Lészai István administrált fagarasföldi 
adót ez szerént: Egész tallért, tall. 30. Oroszlános tallért, 
tall. 100. Folyópénzt, fl. 651; mely folyópénzt tallér számra 
limitálván, egy-egy tallért két forint huszonöt pénzben 
tudván, megyen kétszáznyolczvankilencz tallérra, mely cum 
fl. 2*25, teszen fl. 650'25. 75 pénz fenmaradván, megyen 
fl. 651. Quintantiát elvitték.

19. Julii administrált praebendára való köleskását, 
cub. 3. Hariskakását, cub. 2. O szalonnát, nro. 5. Új sza
lonnát, nro. 5. Summa nro. 10, cont. libr. nro. 356.

18. Augusti administrált magunk számára való köles
kását, metr. 2. Praebendára való köleskását, cub. 3. 
Hariskakását, cub. 2. Szélles, síma vásznot 4 végben, 
ul. 152. Szattyán csizmát, nro. 18 p. Férfi saru, p. 
nro. 24. Talpbőrt, nro. 4. Béllés bőrt, nro. 20. Qu.

19. Augusti administrált fogarasi udvarbíró magunk 
számára való szalonnát hatot, méretlen, nro. 6. Praebendára 
való szalonnákat huszonötöt, nro. 25, cont. libr. 860. Orját 
fű (= fő) nélkül, nro. 6. Orját fejestül, nro. 10. Disznófejet, 
nro. 30. Oldal pecsenyét, nro. 20. Soldort, nro. 20. Tiszta 
fazekat, nro. 300. Praebendára való fazekat, nro. 300.1 2

20. Augusti. N. v. Lészai István fogarasföldi ország- 
adaja perceptora administrált tárházunkban pro anno
1684. restáló országadaját, egész tallérokat tizenhatot, 
tall. imp. nro. 16.

Item 20. Augusti. N. v. Lészai István fogarasföldi 
országadaja perceptora administrált tárházunkban ország-

1 A font száma hiányzik.
2 A Naplóban ezután egy fél lapnyi üres hely marad; hova annak 

idején az oda tartozó administratio jegyzékét varrták, a lapon látható 
varrás nyomai bizonysága szerint. A jegyzék azonban most már hiányzik.
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adaját egész tallért ötvenhetet, tall. imp. nro. 57. Orosz
lányos tallérokat negyvenötöt, tall. 1. 45. Aranyat tizen
hetet, nro. 17. Folyópénzt nyolczszáz forintokat, oo fl. 800.

Anno 1685. 19. Octobris administrált Lészai uram 
egész tallért, egy arany lévén közte, nro. 80. Oroszlányos 
tallért huszonkettőt s felet, nro. 22V2. Folyópénzt flór. 550, 
3 sacskóban.

22. Octobris fogarasi udvarbíró, Szescsori Sorbán admi
nistrált korcsoma lucrum proventust fl. 800, nyolczszáz 
forintot. Item fejérített, mángorlóit, vastag vásznot nyolcz 
végben, ul. 200. Ecselt lent, gél. 15. Magunk tárházunk- 
beli vasbúi növelt fejérvári, ónas zabolát, nro. 10, tizet.

Anno 1685.4. Novembris hat szalonnát, nro. 6, méretlen. 
Fejérített, mángorlóit, vastag abrosznak való vásznot, ul. 65, 
Kékes, vereses kendőket, nro. 15. Sárkányi ecselt lent, 
gél. 20. Gyertyabél fonalat, libr. 6. Csizmának való fonalat, 
libr. 6. Csizmadia béllésbőrt, nro. 25.

Anno 1685. 9. Novembris: Köleskását, metr. 1. Árpa
kását, metr. 1. Krupát, metr. 1. Item praebenda köles
kását, cub. 3. 15 szalonnákban, libr. 470. Férfi sarut, 
pár. 30. Férfi csizmát, pár. 30. Szattyán bőrt, nro. 15. 
Juh béllésbőrt, nro. 25. Talpbőrt, nro. 3- Paraszt fazakat, 400.1

4. Decembris fogarasi udvarbiró administrált: Magunk 
számára való szalonnákat, nro. 20. Praebendára való sza
lonnákat, nro. 15, cont. libr. 671. Öt tömlőkben s öt ton
nákban túrót, libr. nro. 1269. Sajtot, nro. 10, cont. libr. 
nro. 68. Két tonnában írós vajat, ur. 6'1. Vereshagymát, 
s. cub. nro. 5. Foghagymát, 200 fejet. Zabot, cub. 150

P o r u m b á k .

1680.19. Januarii. Szescsori Máté küldött ejteles, fedeles 
sellegeket {így!) ötvent, nro. 50. Fél ejteles. fedeles selle- 
geket, ötvent. Lábos poharakat, százat. Lictariumnak való 
csészéket, hetvent. Üvegtálacskákat, hatvanötöt. Apró, két- 
fülű csészéket, hetvenötöt. Égett bornak való üveget, ötvent. 
Sutus palaczkot tizenegyet, kihez maguk adának ónat.

1 A Naplóban ezután egy 15. Novembris alatt zárójelbe tett 
bejegyzés következik, a mely azonban ki van húzva. A keresztíil- 
húzást pedig az utána írt következő megjegyzés magyarázza: 
Porumbákhoz tartozik. Ezt a lisztküldeményről szóló bejegyzést 
Porumbáknál ugyanez év decz. 2. után 15. Novembris alatt csak
ugyan megtaláljuk.
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Három vedres fazakat, ötvent. Két vedres fazakat, ötvent. 
Egy vedres fazakat, ötvent. Aprószerűeket, százötvent. 
Fedőt százat, fatálat százat, fatángyért is százat, nr. ÍOO.1 Qu.

1680. 15. Februarii Máté deák, porumbáki számtartónk 
administrált tárházunkban ötszáz forintokat, ti. 500. Öt 
sacskóban van.

1680. 7. Maii. Máté deák administrált korcsoma pénzt 
százhúsz forintokat, fl. 120. Qu.

1680. 9. Maii. Máté deák administrált üveg árenda 
proventust kétszáz forintokat, fl. 200 Qu.

1680. 13. Maii. Máté deák küldött szemenszedett búzát, 
cub. sax. 12. Tiszta búzát, cub. s. 12. Köleskását, cub. s. 1. 
Színmézet, ur. 9. Majorság színvajat, ur. 8. Ser élesztőt, 
ur. 1. Diót, cub. 1. Magyarót, cub. s. 1. Vereshagymát, 
cub. s. 6. Mázas fazakakat lábastúl, fedőstül, 150. Viaszát, 
lib. 50. Qu.

1680. 6. Julii. Szescsori Máté küldött orvosságnak 
való üveget százat. Fejérített vásznat kétszáz singet, ul 200. 
Tíz kupát, 10. Qu.

1680. 16. Augusti. Szescsori Máté administrált tár
házunkban porumbáki proventust ötszáz forintot, fl. 500, 
három sacskóban. Item Havaselföldében eladott nyolczvanöt 
köböl búzának az árát, százhárom oroszlányos tallérokat, 
tall. 1. 103. Qu.

1680. 9. Novembris. Luczai Sándor administrált porum
báki proventust, fl. 125. Qu.

1680. 17. Novembris porumbáki számtartónk, Szescsori 
Máté administrált tárházunkban Havaselföldiben eladott 
berbécsek árát háromszázharminczkilencz oroszlányos tallé
rokat, tall. 1. 339. Qu. Sacskó 1.

1681. 23. Januarii porumbáki szám tartónk, Luczai Sán
dor küldött üvegcsészét huszonhármat. Lábos kristály 
poharat tizenötöt. Aquavitás üveget harminczot. Alma és 
körtvély,2 sutus üvegeket százat, melyről is quietantia helyett 
levelet küldtünk. Qu.

1681. 18. Februarii. Luczai Sándor diversis vicibus 
adott fel vásznat százhatvankilencz singet, felet, ul. 16972- 
Három darab viaszát, libr. 38. Egy cseber írós vajat, ur. 9, 
kilencz veder. Lisztet tizenkét köblöt, cub. s. 12.

1681. 3. Mártii. Luczai Sándor deák porumbáki szám* 
tartónk administrált Nagysinkre ötszáz forintot, co fl. 500.

1681. 7. Április. Luczai Sándor hozott pokróczot, 54. 
Falukon szedett pokróczot, 4. Vadászhálóval fogott rókát,

1 Számjeggyel ÍO-nek van írva, 100 helyett.
~ T. i. alma forma  és körtvély forma  üvegeket.
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11. Falukon szedett rókát, 7. Egy farkasbőrt. Hat fazék 
hájat, szappannak valót, libr. 40. Viski lenszál, szapúlt 
fonalat 52, ötvenkét fontot. Kenderszál szapúlt fonalat, 
libr. 193. Qu.

1681. 5. Maii porumbáki számtartónk, Luczai Sándor 
administrált háromszáz forintot, fl. 300. Item administrált
1681. 11. Maii üvegcsűr árenda proventust, száz forin
tot, oo ti. 100. Melyekről quietantia van, mindenekről 
egyben, Qu.

1681. 12. Maii. Luczai Sándor porumbáki számtar 
tónk adott fel tíz tonnában hűsz veder mézet, ur. 20'4 (így ■') 
Nyolcz vég vastag, fejérített vásznat, ul. 337. Két tonna 
köménymagos túrót, libr. 188. Irósvajat hét vederben, 
ur. 7. Egy köböl köleskását. Egy köböl árpakását. Egy 
hordó vereshagymát, melyről quietáljuk. Yiski s fogarasi 
len szál fonalat huszonhét fontot, libr. 27. Ugyan Sándor 
deák adott fel fagarasi udvarbíránk kezében, melyről ők 
adtak quietantiát, libr. 117. Kenderszál fonalat két sákban, 
melynek libr. 58 kenderszál, libr. 59 len pacz.

1681. 28. Maii. Luczai Sándor küldött tíz köböl fejér 
lisztet, cub. s. 10. Qu.

1681. 7. Junii. Sándor deák küldött tíz sákban lisztet, 
cub. s. 12. Száz deszkát, nr. 100. Qu.

1681. 13. Julii. Sándor deák küldött köleskását, 
cub. 1. Árpakását, cub. 1. Fatálat, 150. Fatángyért, 150. 
Mázos fazakat 50. Qu.

1681. 29. Julii. Sándor deák küldött lisztet, szemen- 
szedettet sákostúl, cub. s. 33. Lepedőbe betakarva sza
lonnát, 4. Csiszolt pohárt, 15. Alma- és körtvély forma 
üveget, 50. Ezekhez ónat, fejért, libr. 1; feketét, libr. 1V2 
maga adott. Qu.

1681. 19. Septembris. Sándor deák porumbáki szám- 
tartónk administrált tárházunkban Havasalföldiben eladott 
kétszáz majorság berbécseinknek az árát, úgymint: orosz
lányos tallérokat nro. kilenczvenhét, <*> 97 és folyó pénzt is 
száznegyvennyolcz forintokat, co fl. 148. Ennek felette üveg
csőn árendapénzt kétszázötven forintokat, fl. 250. Item 
külömb-külömbféle, ottvaló proventus pénzt, cx> fl. 100, száz 
forintot.

1681. 7. Octobris. Sándor deák küldött tíz köböl 
fejérnek való lisztet kilencz sákokban, cub. s. 10. Köles
kását, árpakását két sákban két köblöt, cub. s. 2. Qu.

1681. 13. Octobris. Luczai Sándor küldött tíz köböl 
fejér lisztet, cub. s. 10. Qu.

1681- 13. Decembris. Luczai Sándor küldött veres
hagymát, cub. s. 3. Pokróczot, 54. Qu.
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1681. 21. Decembris. Luczai Sándor küldött fejér 
lisztet, cub. s. 8. Mázas fazakat, 200. Paraszt fazakat,
250. Qu.

1682. 14. Februarii. L. Sándor küldött egy véka 
köleskását, egy véka árpakását. Qu.

1682. 23. Februarii. Luczai Sándor hozott öt köböl 
szemenszedett lisztet. Köleskását két vékát. Árpakását két 
vékát. Vékony vásznat három véget, ul. 124. Vastag- 
vásznat 3 véget, ul. 121. Qu.

Anno 1682. 28. Februarii. Sándor deák porumbáki 
számtartónk administrált 13 sacskókban: Fűpleás honorá- 
riumját, fl. 7'50- Hat assessor boérok honoráriumját, fl. 12. 
Tavalyi restantia bírságot, fl. 40- Ezidei bírságot, fl. 52. 
Széna árát, fl. 80. Külön különféle proventust, fl. 808 50. 
Disznó gostina pénzt, fl. 430. Summa fl. 1430. Item róka
bőröket, nro. 7. Farkast nro. 1..

1682. 4- Április. Luczai Sándor küldött kilencz vég 
vastag vásznat, ul. 366.

1682. 10. Április. Luczai Sándor küldött hét vég 
vásznat, melyben volt ul. 300. Qu.

1682. 25. Április. Sándor deák küldött öreg apró
szerű üvegkupát, 19. Apró,kocsogós üveget, 6. Öreg, kocsogós 
üveget, 1. Körtevély forma üveget, 20. Alma formát 15. 
Külön-különféle, apró korsót 20- Lábos pohárt, 6. Csészét, 46. 
Csákánt, 11. Puskát, 6. Buzdogányt, 11. Galambot, 15. Pati
kában valót1 300. Quietantia nem kévántatott.

1682. 10. Április. Sándor deák hozott kenderszál, sza- 
púlt fonalat libr. 160. Ennek harminczöt fontjából kendő
ket, a tobbibűl, felébűi széles vásznat, felébűi abroszt. 
F. tisztek kezében adtuk. Qu.

1682. 4. Junii. Szescsori Sorbán küldött Ebesfalván 
szőttetett, sáhos asztalkeszkenőket, nro. 83. Két sing, két 
fertályos szélességű sáhos vásznat ul. 51. Fejérés kendőt 
huszonnyolczat, felet, nro. 28V2. Qu

1682. diebus diversis Porumbákon létünkben Sándor 
deák adott fel viaszai öt darabban, libr. 32. Irósvajat, 
ur. 9T. Színvajat, hat ejtelt. Köleskását, cub. s. 1. Árpa
kását, cub. s. 1. Köménymagos túrót, két tömlővel, libr. 185. 
Színmézet in v. 9, ur. 13 'l1/2. Zarnoczki kezében fl. 10. 
Elésre, fl. 61'53. Errűl commissiója van. In Porumbák
7. Junii 1682. Qu.

1682. 15. Junii. Luczai Sándor küldött ó szalonnát 5. 
Kendermagot, metr. 2. Köleskását, metr. 3. Paraszt fazakat,

1 Hogy mi volt a patikába való, nincs jelölve. Valószínűleg 
üvegedényekről van itt is szó.
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600. Vereshagymát, cub. s. 11. Fokhagymát egy vékát. 
Pénzen vett tyúktojás, 1000. Tiszta búzát, cub. s. 10. Mázas 
fazakat. 600. Rókát, 6. Qu.

1682. 22. Julii. Luczai Sándor administrált proventus- 
pénzt háromszáz forintot.

1682. 5. Augusti. Luczai Sándor küldött fejér lisztet, 
cub. sax. 12. Mázas fazakat, nro. 200. Commissio van róla. Qu.

1682. 23. Augusti. Luczai Sándor küldött lábos pohárt, 7. 
Fedeles kupát, 7. Csészét, 80. Ugorkának valót, 8. G-abot, 8. 
Égett bornak valót, 25. Alma, kertvei forma, sutus üveget, 50. 
Éhez vett ónat, libr. 3. Mázas tálat, 30. Mázot ehez vett 
mázot {így /), libr. 6.

1682. 25. Septembris küldött Sándor deák egy pin- 
czetokot, melyre vött sutunak ónat libr. 3. Item alma-, 
körtvély forma sutus üveget 45. Ehez is ónat maga vött. 
Ezelőtt küldött mázas fazakat tálastól nro. 200. Qu.

1682. die verő 14. Octobris. Luczai Sándor küldött tíz 
köböl fejérnek való búzát; ötven mázos fazakat, nro. 50. Qu.

1682. 29. Novembris. Luczai Sándor porumbáki udvar- 
bíránk administrált fagarasi számtartóságabeli restantiákat 
ez szerént: Készpénzt,fi. 997'20. Ökör talpbőrt, kikészitettet, 1. 
Elegyes kordoványt, 30. Rósz kordovánt, 1. Borjúbőrt, 2. 
Szattyánt, 101. Bérlés juhbőrt, 85. Szarvasbőrt, 7. Irhát, 9. Qu. 
Eodem Porumbákról hozott köleskását, sákban, metr. 2. 
Árpakását, metr. 2. Mázas fazakat, nro. 174. Mázas tálat, 
nro. 83. Lábost, nro. 27. Fedőt, 23. Palaczk-sutuk csiná- 
lására, fi. 4'80. Tiz vég vásznat, fejérítettet, ul. 415. Sze- 
menszedett búzaliszt, cub. s. 10. Qu.

1682. 1. Decembris. Luczai Sándor porumbáki udvar
bíró administrált fagarasi számtartóságabeli restantia, elma
radt pénzt, kétszázötvenöt forintot tizenegy pénzt, fi. 251T1. 
Quietáltuk.

1683. 15. Januarii. Luczai Sándor küldött lisztet, cub. 
s. 8. Mázas fazakat, 100. Tálat, 50. Fedőt, 35. Sutus üve
get, alma-, körívéi formát, 60. Csészét, 50. Égett bornak 
való üveget, 35. Lábost, 40.

1683. 23. Februarii. Luczai Sándor küldött mázas faza
kat, 60. Tálat, 70. Ezelőtt is küldött volt: Mázas fazakat,
100. Fedőt, 25. Lábost, 25. Kristály pohárt, 5. Csuprot, 20. 
Víz korsót, 20. Kisebb korsót, 7. Csészét, 35. Kupát, 5. Qu.

1683. 8. Mártii. Luczai Sándor administrált hat sacs- 
kóban kiilön-különféle proventust, fl. 767T3. Főplajás 
fele honoráriumát, fl. 7‘50. Hat assessor boér fele honorá
riumát, fl. 12. Tavalyi restantia birság pénzt, fl. 28’47. 
Ezidei birság pénzt, fl. 24 90. Summa fl. 840- Pokróczot, 58. 
Hat falú adta rókabőrt, 7. Hálóval fogott rókabőrt, 13.
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Kövér pulykát, 2. Kövér ludat, 4. Kövér kappant, 3. 
Kövér tyúkot, 4. Üveg csészét, 45. Fedeles kupát, 6. 
Égettbornak való üveget, 21. Qu.

1683. 15. Mártii. Luczai Sándor küldött szemenszedett 
búza lisztet, cub, s. 6 Egy új vászon sákot. Asszú szilvát, 
metr. Ü/g. Körtvélyt, metr. V /2. Almát is, metr. Ü/g- 
Köménymagos túrót kettőt, libr. 132. Fejérített, fejérítetlen 
vásznat tizedfél véget, ul. 383. Üveg kupát, 18. Lábas 
pohárt, 6. Csészét, 30. Kisebb csészét, 13. Apró korsót, 30. 
Alma-, körtvély forma üveget, nro. 134. Qu.

1693. die 28. Mártii. Luczai Sándor hozatott Disz
nódról czondora posztót öt véget; végit négy forinton 
ötven pénzen, teszen fl. 22'50. Qu.

Porumbáki, elébbeni számtartónk, Szeczór (így!) Máté 
deák 1676. esztendőtúl fogván eltolt négy esztendők alatt lévén 
megírt porumbáki számtartónk, a megirt üdőről való szám
adása és ellene lett vallatásbúi következett minden diffi- 
cultási iránt kegyelmességünkhez folyamodván, becsületes 
szolgáink törekedésekre kegyelemben tekintvén, megengedtük 
néki és ő is tárházunkban megirt hivataljában tapasztalt 
fogyatkozásiért adott bé ezer forintokat, fl. 1000 prae- 
fectusunk által, és mi is az exactornak megengedtük, adjon 
az szokás szerént absolutionalis quietantiát néki.

1683. 15. Április. Luczai Sándor küldött lenszál 
fonalat 55 gombolyagban és 23 matolában, libr. 32. Más 
sákban, szapúlt lenszál fonalat 80 gombolyagban, libr. 29. 
Kenderszál, szapúlt fonalat 3 sákban, gombolyagban 128, 
89 matolában libr. 145. Két véka kását. Két véka borsót. 
Mázas fazakat, nro. 120. Tálat, 40. Vásznat, ul. 3. Qu.

1683. 22. Április. Luczai Sándor administrált porum
báki, eladott majorság berbécsek árát, mely volt nro. 387. 
Ezeknek árát administrálta háromszáznegyvennyolcz orosz
lányos tallért, felet. Ezeknek pótlására adott harmincz- 
kilencz berbécset, 39

1683. 25. Április. Luczai Sándor küldött zabot, cub. 
s. 100. Bárányt, 4. Mázas fazakat, nr. 120. Mázas fedőt, 30. 
Mázas szílkét, 20. Mázas tálat, 30. Fedeles üveg kannát, 8. 
Fedeles csészét, 20. Fedél nélkül való, apró- és közép
szerű csészét, 30. Körtvél-, alma forma üvegeket, 134. 
Pipét, 2. Árpakását, egy vékát. Köleskását, metr. 1 Qu.

1683. Az tatár félelmes állapotjára nézve 1 porumbáki 
számtartónk külömb-külömb bonumokat szállított ez szerint 
diversis diebus, úgymint:

1 Az 1683. évi Bécs ostromához a török sereghez kirendelt tatár 
had t. i. Erdélyben vonult keresztül.
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6. Maii. Rostált, tiszta búzát, cub. 100. Új szalonnát in 
summa 17, cont. libr. 566. 0  szalonnát 60, cont. libr. 2630. 
Ó báját 180, cont. libr. 930. Új báját 19, cont. libr. 70. 
Uj disznó orja fejestül, no. 21. 0 disznó orja fő nélkül, 
no. 5. 0 disznóláb, no. 1. 0 soldor, no. 139. Új disznó 
soldor, no. 25. Majorság és dézma színméz, ur. 13. (Nincs 
quietálva.) Majorság írós vaj, ur. 9‘3. Nincs quietálva. 
Szemenszedett búzaliszt, cub. 10. Nincs quietálva. Veres- 
hagyma, cub. 8. Külömb-külömbféle üvegeket.

Item die 7. Maii. Uj túró és orda, tömlő, no. 37, libr. 
3514. Új túró és orda tonnával, no. 20, libr. 2181. 
Tavalyi őszi sajt, uro. 25, lib. 145.1 Ezidei sajtot, nro. 20. 
libr. 125V2. Olvasztott faggyú, (nincs quietálva) libr. 150. 
Új kendermag, cub. 13. Köleskása, cub. 10. Árpakása, 
cub. 8'2. Borsó, cub. 5. Majorság írósvaj egy cseberben, 
ur. 4'4. Színvaj tizenhat fazékban, ur. Szemenszedett
búza, cub. 29. Konyhára való ökör, nro. 125. Konyhára 
való tehén, nro. 6. Ezeknek tavalyi hornyok, nro. 6. Ezidei 
bornyú, nro. 2. Vállún hízott sertés, nro. 6. Bőres, pecse
nyének való, nro. 2. Méhser két általaggal, ur. 11'4.

Item 8. Maii. Szemenszedett búza, cub. 8'3. Rostált, 
szép búza, cub. 98. Zab, cub. 264. Pipét, nro. 2. Egettbor- 
főző üst eszközivei együtt egy, nro. 1.

11. Maii rostált, szép, tiszta búzát, cub. nro. 108. 
Ludat, nro. 18. Tyúkot, nro. 40. Ólt halat, nro. 100. Pisz
trángot, nro. 200. Riideg pulykát, nro. 6. Réczét, 42. Kövér 
ludat, nro. 42. Kövér kappant, nro. 4. Kövér tyúkot, 6.

Item 22. Maii. Ebesfalvára asztali és közlisztet, cub. 75. 
Zabot, cub. 360. Árpát, cub. 52'3. Zab szalad, cub. 123. 
Árpa szalad, cub. 9'2. Fűrész deszkát, nro. 200. Asszú 
gyümölcsöt, cub. 11. Ó, régi (így!) orda két tömlővel és egy 
puttonban, libr. 318. Új szalonna, nro. 2, libr. 80. Ó sza
lonna, nro. 2, libr. 95. Egy szappannak való szalonna két 
sodorával (itt így!) együtt. Új soldor, 7. Ó soldor, 9. Item asz- 
szonyok1 2 számára való árpaszaladot, cub. 6. Zabszaladot, cub. 6.

1683. 20. Junii administrált Luczai Sándor árpakását 
egy vékát. Köleskását is egy vékát új sákokban. Veres
hagymát, cub. 5. Ejteles és félejteles kupaüvegeket, nro. 14. 
Egyéb apró üvegeket, csészéket, körtvély- és alma formákat, 
nro. 101, melyekről quietáltuk.

1 Ezen felsorolás egyes tételei elé utólagosan v a n  szócska van 
felírva.

2 E szó rövidítve ássan ak  van írva, ennélfogva olvasható 
a ss zo n y u n k -n a k  is, bár az asszonyunk mellé — ha az a fejedelem
asszonyra vonakodik — rendesen oda teszik az ö n a g y sá g a  megkiilöm- 
böztető megnevezést.
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1683. die 3. Julii porumbáki számtartónk, Luczai 
Sándor administrált két új pinczetokot, melyeknek sotuzá- 
sáért Szebenben fizetett fi. 3 den. 73, melyrűl quietáljuk.

1683. die 14. Julii. Luczai Sándor administrált tizen
négy üveg kupát, nro. 14. Tizenkét kotyogós üveget, nro. 12. 
Csészét negyvennégyet, nro. 44. Csuprot, nro. 6. Lábas 
pohárt négyet. Hoszszú kotyogóst, tizet, nro. 10.

Anno 1683. 25. Julii administrált Luczai Sándor ejteles, 
fedeles kupát tízet, nro. 10. Félejteles, fedeles kupát 
kilenczet, nro. 9. Lábos kristály pohárt ötöt, nro. 5. Öreg 
kotyogóst tizet, nro. 10. Fedeleden csészét harminczat, 
nro. 30. Csuprot hatot, nro. 6. Hosszú szárú kotyogóst 
hatot, nro. 6. Nyolczszögű fedeles csészét tizet, nro. 10. 
Fedeles csészét húszat, nro. 20. Kis, üveg korsót ötöt, 
nro. 5; melyekrűl quietáltnk.

1683. 1. Augusti. Luczai Sándor porumbáki udvar- 
bíránk administrált üvegeket ez szerént: Ejteles, fedeles 
kupát, nro. 12. Félejteles, fedeles kupát. nro. 12. Fedeles 
csészét, nro. 22. Fedeleden csészét, nro. 30. Kis korsót, 
nro. 10. Öreg kotyogóst, nro. 10. Hosszú szárú kotyogóst, 
nro. 12; melyekrűl quietáltuk.

1683. 20. Augusti porumbáki udvarbíránk, Luczai 
Sándor administrált két pinczetokot. Fizetett sotuztatásáért 
Szebenben három forintot nyolczvannégy pénzt, fi. 3'84. 
Ejteles, fedeles kupát hatot, nro. 6. Félejteles, fedeles 
kupát hatot, nr. 6. Tizennyolcz fedeles csészét, no. 18. 
Harmincz fedeletlent, nro. 30. Nyolcz öreg kotyogóst. Tíz 
hosszú szárú kotyogóst. Tizennégy aquavitának való üveget, 
nro. 14. Qu.

1683. 4. Septembris administrált Luczai Sándor tiz 
fedeles, üveg kupát, nro. 10. Fedeles csészét harminczat, 
nro. 30. Alma- és körtvély forma üvegeket harminczat, 
nro. 30. Mázos fazokat, nro. 200.

1683. circiter1 12. Septembris administrált Luczai 
Sándor fedeles, fedeleden csészét, no. 40. Kupát, nro. 10. 
Alma- és körtvély forma üvegeket, nr. 20. Égett bornak 
valókat, nro. 10. Praebendára való árpakását, egy köblöt. 
Praebendára való köleskását, egy köblöt, cub. 1. Qu.

1683. 23. Septembris porumbáki udvarbíránk, Luczai 
Sándor administrált sertésmarhák restantia árát, fi. 481‘20, 
négyszáznyolczvanegy forintot húsz pénzt. Borsót, cnb. 3, 
három vékát. Általlátó üvegtángyért, nro. 300, háromszázat. 
Apró üveg tángyért, nro. 600, hatszázat. Ejteles kupát, 
nro. 7, hetet. Fél ejteles fedelest, hetet, nro. 7. Fedeles

1 Ez a szó későbbi közbeszúrás.
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csészét, tizenötöt, nro. 15. Fedeletlen csészét, nro. 20, 
húszat. Csuprot, kilenczet, nro. 9. Alma- és körtvély forma 
üvegeket, húszat, nro. 20. Hosszűszárú kotyogóst, ötét, 
nro. 5. Aquavitás üveget, tizenkettőt, nro. 12. Galambat, 
négyet, nro. 4. Quietáltuk.

1683. 4. Octobris. Luczai Sándor porumbáki udvar- 
bíránk küldött új vászonsákban egy véka árpakását, metr. 1. 
Más, új vászon sákban egy véka köleskását, cub. 1. Ejteles 
és félejteles üvegkupát, nro. 14. Fedeles és fedeletlen 
üvegcsészét, nro. 44. Alma-, körtövély forma üveget, har- 
mincznyolczat, 38. Kis korsót, hatot. Aquavitának való 
üveget, nro. 11. Mázos fazakat két új hordóban, kétszázat, 
nro. 200. Veres paraszt fazakat, háromszázat, nro. 300. 
Mázos tálat, nro. 26. Lábost, nro. 16. Fedőt, nro. tizen
négyet. Ezidei túrót hat puttonnal, libr. 820. Quietáltuk.

Anno 1683. 20. Octobris administrált fejér lisztet 
Luczai Sándor, cub. sax. nro. 10, tiz köblöt. Köleskását 
egy vékát, metr. nro. 1. Árpakását egy vékát. Vereshagy
mát, két köblöt, cub. nro. 2. Mogyoró hagymát, két vékát. 
Kétszáz káposztafőt, nyerset.

Anno 1683. 1. Novembris. Porumbákrúl administrált 
Luczai Sándor deák Dévára: Tiszta, rostált búzát, cub. 
nro. 100, száz köblöt. Zabot, cub. nro. 100, száz köblöt. 
Yöröshagymát, három köblöt. Mázos fazokakat, nro. 200. 
Üvegeket ez szerént: Fedeles kupát, nro. 11. Csészét, 
harminczat, nro. 30. Alma- és körtvély forma üveget, 
nro. 20, húszat. Kaszu sajtot, tizenkettőt. Quietáltuk.

1683. 17. Novembris. Luczai Sándor administrált sze- 
menszedett búzalisztet, tizenöt köblöt, sax. cub. no. 15. 
Mázos fazokat egy új hordóban, kétszázat, nro. 200. Mázos 
tálat húszat, nro. 20. Fedőt, tizenkettőt. Qu.

1683. 23. Novembris. Luczai Sándor porumbáki szám- 
tartónk administrált tárházunkban alsó-porumbáki külömb- 
külömbféle proventus pénzt, háromszázharmincznégy forintot, 
fi. 334, melyrűl quietáltuk.

Anno 1683. 29. Novembris porumbáki udvarbíránk 
administrált vereshagymát, cub. 2. Foghagymát, metr. 1. 
Üveg edényeket egy kosárral. Mázos fazakakat, nro. 200. 
Mázos tálat, nro. 18. Fedőt, nro. 18. Egy gyékényt. Quie
táltuk.

1683. 13. Decembris. Tizenöt köböl fejér lisztet, cub. 
sax. 15. Vásznot ul. 300. Két kosár üvegedényeket. Köles
kását, metr. 1. Árpakását metr. 1. Praebendára való köles
kását, cub. 1. Árpakását, cub. 2. Qu.

Ánno 1684. 10. Februarii administrált porumbáki udvar
bíránk 20 alma- és körtvély forma üvegeket. Sotuzásáért
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fizetett, fi. 3, három forintot. Azonkívül sotuzatlan üvegeket, 
ejteles, félejteles kupákat, csészéket, alma- és körtvély forma 
üvegeket. Qu.

Anno 1684. 16. Februarii. Luczai Sándor deák porum- 
báki számtartónk administrált pénz proventust ez szerént: 
Főplajás fele honoráriumját, fi. 7'50, hét forintot ötven 
pénzt, 4 assessor boérok fél honoráriumját, fi. 8, nyolcz 
forintot. Tavalyi restantia pénzt, fi. 15*10, tizenöt forint 
tiz pénzt. Ezidei bírságpénzt, fi. 5, öt forintot. Item külömb- 
külömb proventust, fi. 464'40, négyszázhatvannégy forintot 
negyven pénzt. Item administrált gostina proventus pénzt, 
fi. 1015‘25, ezertizenöt forint huszonöt pénzt. In summa 
fi. 1515'25. Melyeknek quietantiáját magának assignáltam.

Anno 1684. 11. Mártii administrált fogarasi 
udvarbíránk, Sorbán, fogarasi korcsomákon ki- 
árúlt borok lucrumát, fi. 213, kétszáztizenhárom 
forintot, mely pénzt Kádi kezében adott volt, 
borok vételére, és a mely borokat hozott azon 
pénzen, magunk számára foglaltattuk s quietál- 
tuk róla.

Item eodem anno dieque az számtartó Grávuly 
Máté deák adott fel báránybőrt, nro. 160. Durva 
vásznot, ul. 140. Szattyánbőrt, aljosokat húszat, 
nro. 20. Két talpbőrt, húsz béllés bőrt. Hat ónas 
kengyelvasat, nro/6. Hat ónas, fejérvári zabolát, 
6. Tizenkét lakatot, nro. 12. Item proventus 
pénzt, fi. 31’50, harminczegy forintot ötven pénzt.

13. Mártii üvegkupát, nro. 12. Fedeles, fedeleden 
csészét, nro. 47. Négy kristály pohárt, huszonöt égett boros 
üveget, elegyes, apró üveget húszat administrált Luczai 
Sándor.

Anno 1684. 17. Mártii administrált majorság színmézet, 
ur. 3'1, három vedret s egy ejtelt. Jószágbeli élés színvajat, 
ur. 5V2, öt vedret s fél ejtelt. NB. fogarasi udvarbírónak 
adtuk ezen vajat, adja el.

Anno 1684. 18. Mártii administrált fejérített vastag 
vásznot tíz végben négyszáz singet, ul. nro. 404* 1 2

1 Miként több esetben láttuk az ilyen tévesen más helyre írt 
bejegyzést a Napló vezetői rendszerint úgy igazították el, hogy a 
tévesen bejegyzett helyről kihúzták s utólagosan odajegyezték be, a 
hova valóban tartozott. Itt ezt az eljárást valószínűleg azért nem 
követték, mert a nagyobb terjedelmű bejegyzés utólagos beírására 
megfelelő helyet nem találtak. A téves helyre került bejegyzést 
ennélfogva F o g a r a s ih o z  ta r to z ó  lapszél megjegyzéssel tüntették fel. 
A sorrendet mi is megtartottuk s Fogaras-nál e helyre jegyzetben 
hivatkoztunk.

2 így, számjeggyel 4 0 4 -nek írva.

Fogarasi
hoz tar
tozik.1
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22. Mártii. Szemenszedett búza szaladot adnlinistrált 
öt köblöt, cub. 5, új vászon sákokban. Veres hagymát, 
cub. 21, két köblöt, egy vékát.

30. Mártii első fejérnek való lisztet administrált tizenöt 
köblöt, cub. nro. 15. Irós vajat négy vedret, ur. 4. Sós 
tárkonyt, négy üveggel. Sós ugorkát, négy üveggel.

1684. 22. Április hoztak ilyen üvegeket: Félejteles, 
fedeles kupákat, nro. 12. Fedeles és fedeleden csészét 
ötvent; Alma- és körtvélyforma üvegeket, nro. 21. Csuprocs- 
kát, négyet. Korsócskát, hármat. Aquavitás üvegeket, no. 14. 
Quietáltuk. NB. Jóllehet ez ratiójához, mint egyéb bonumok, 
nem köttettek.

Anno 1684. 16. Maii porumbáki udvarbíránk, Luczai 
Sándor deák administrált külömb-külömb proventus pénzt, 
fl. 1000, ezer forintot. NB. Ezt Batizi uram Boér György 
által kéneső- és aranyváltásra küldtük anno et die iisdem. 
Falu adta rókabőrt hetet, nro. 7. Vadászhálóval fogott róka
bőrt tizet, nro. 10. Viski lenszál fonalat, libr. 25. Kender- 
szál fonalat, libr. 114. Item 178 számú üvegedényeket 
számunkra, két úttal.

Porumbáki udvarbíránk által adattunk kölest ez ide 
alább megírt kocsisoknak ez szerint die 2. Junii 1684: 
Sárkányi Jánosnak cub. 3. Bessimbaki Imrének cub. 2'2. 
Galacsi Istvánnak cub. 6. Bethleni Budának cub. 4’2.
Lészai Jánosnak cub. 6. Bessimbaki Mihálynak cub. 4. 
Galacsi Berszánnak cub. 4. Ilyeni Oprának cub. 2'2. 
Szevesztrényi Márknak cub. 3. Bethleni Bukurnak cub. 3'2. 
Dridiffi Oprának cub. 5. Lészai Balásnak cub. 3'2.
Szevesztrényi Tamásnak cub. 5. Bethleni Mihálynak cub. 9‘3. 
Ludisóri Oprának cub. 4. Drágusi Rádulnak cub. 2.
Dridiffi Jánosnak cub. 3'3. Lészai Tódornak cub. 42.
Szevesztrényi Rádulnak cub. 2. Mondrai Sorbánnak cub. 5‘3. 
Posoritai Jánosnak cub. 4T. Juon Kazánnak cub. 2.
Lészai Jánosnak cub. P l. Rádul Kornyáknak cub. 4.
Mondrai Bukurnak cub. 2. Bessimbaki Juonnak cub 4’2. 
Rusori Istvánnak cub. 2‘1. Sárkányi Jánosnak cub. 5.
Szavatai Jánosnak cub. 2. Szevesztrényi Nyaguknak cub. 3. 
Berivoi Demeternek cub. 4. Rusori Tamásnak cub. 2.
Sárkányi Györgynek cub. 2. Bethleni Nicolának cub. 3. 
Sárkányi Jánosnak cub. 3. Porumb[áki] Péternek cub. 2. 
Sárkányi Lukácsnak cub. 2. Szevesztrényi Sztánnak cub. 4. 
IllyeniKomannak cub. 3'2. Szescsori Krisztának cub. nro. 4. 
Summa cub. 142. Erről quietáltuk commissiónk által ez 
szerént. Anno et die praescriptis.

Anno 1684. diebus 28. 29. 30. 31. et sequentibus 
ad 4. Junii porumbáki udvarbiránk, Luczai Sándor deák
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administrált írós, majorság vajat, ur. 3'4, három vedret s 
négy ejtelt. Őszi sajtokat, nro. 10, cont. libr. 99. Hat ton
nákban őszi túrót, cont. libr. 424. Víznek való, lapos 
üvegeket, nro 100. Köménymagos tömlőtúrót kettőt, cont. 
libr. 151. Item a die 27. Maii ad diem 4. Junii adott fel 
sütőkhöz s tésztaművesekhez szemenszedett búzalisztet, cub. 
sax. nro. 6*1, hat köblöt, egy vékát; második, mosott búza
lisztet, cub. sax. 5*3, öt köblöt, három vékát. Item a die
4. Junii ad diem 10. eiusdem az útra1 mind elsőt, mind 
másodikat öt-öt köblöt, cub. 5-5. Item fejérvári szükségre 
adott fel első fejér lisztet tiz köblöt, cub. 10. Második 
fejér lisztet is, cub. nro. 10.

Die 5. Junii 1684. Geréb János adott bé Fagarasban 
egy havasalföldi bor árát, mely színbor, ur. 101*6, seprű 
ur. 4, per den. 12, facit fl. 97*68. Az korcsomárosnak 
adott fl. 1; maradt fl. 96*68.

Item Porumbákon kiárúit egy oklosi bor árát, melyben 
volt színbor ur. 22, seprű ur. 1, per den. 15 facit fl. 26*40.

Item Veresmarton egy micskei bor árát, melyben 
színbor volt ur. 27*5, seprű ur. 5*6, per den. 15 facit 
fl. 33*15. Ugyanez nap költő pénznek megkezdettük.

Die 6. Junii. Veresmarton egy micskei bor á rá t; 
színbor ur. 27*5, seprű ur. 5, per den. 15, facit fl. 33*51.

Anno 1684. a die 27. Maii ad diem 5. Junii porum- 
báki számtartónk, Luczai Sándor deák keze alatt levő 
proventus pénzen maga vötte két hordó negyvenes bort, 
ur. 40—40, vas. nro. 2, külön-külön tizennégy-négy forinton 
nyolczvannyolcz pénzen. In summa fl. 29 76. Erogálódott. 
két-két hordó bor praebendára egészen. Item harmadik 
negyvenes hordóbúi ugyan praebendára erogálódott, ur. 13*2. 
Több része ott maradván seprejekkel együtt. Quietáltuk.

Anno 1684.2 Porumbáki udvarbíró, Sándor deáktól 
tekintetes nemzetes Teleki Mihály kedves bátyánk urunk 
őkegyelme leváltatta pro anno 1683. huszti kapitány
ságára conventio szerint tartozó búzáját, cub. sax. nro. 200, 
kétszáz köblöt, arrúl adott bátyám uram őkegyelme quie- 
tantiáját benntartván, adtunk magunk ugyanezen kétszáz 
köböl búzárúl quietantiát megírt Sándor deáknak. Item 
száz fűrészbél deszkát, ötödfélezer sindelyt ugyan bátyám 
uram őkegyelme számára adott, melyről is quietáltuk.

Anno 1684. die 25. Julii quietáltuk porumbáki udvar-

1 E hónap 4-ike és 10-ike között ugyanis a fejedelem Porum- 
bákról Veresmart, Homostorf, Keresztény-Sziget, Szelistye, Ápold, 
Szerdahely, Kutfalva, Szászsebes érintésével Fejérvárra utazott. V. ö . 
az idézett Napló megfelelő bejegyzésével.

2 A hónap és nap jelzése hiányzik.
S z á d e c z k y  B . : I .  A p afi M . fe je d e le m  u d v a r t a r tá s a . 21
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bíránkat, Luczai Sándor deákot az elmúlt esztendőbeli 
táborozásban uram őkegyelme konyhája akkori szükségére 
tekintetes nemzetes Teleki Mihály bátyám uram őkegyelme 
által adatott tíz vágó marhákrúl, melyeket adattunk meg 
Luczai Sándor deák által, magunk majorságábúl való tíz 
öreg meddő teheneket, nro. 10, benn tartván, bátyám uram 
őkegyelme arrúl adott quietantiát.

Anno 1684. 29. Junii administrált tíz köböl első fejér 
lisztet, oo cub. sax. nro. 10, Sándor deák.

Anno 1684. 18. Julii. Sándor deák porumbáki szám
tartónk administrált tárházunkban külön-különféle proventust 
száz forintot, fl. 100. Item elmúlt esztendőre való üveg- 
csűrbeli proventust nyolczvanhat forintot huszonöt pénzt, 
fl. 86'25. Item ab anno 1680. mensis 10. Augusti usque 
ad annum modernum.

1684. 13. Julii porumbáki bírságpénzt kilenczven- 
három forintot s hatvankét pénzt, fl. 93'62. Árpakását hét 
vékát két új sacskókban, melyekről praesentium testimonio 
quietáljuk.

6. Augusti. Administrált porumbáki számtartónk, Luczai 
Sándor praebendára való köleskását, cub. sax. 1'2. Prae- 
bendára való árpakását, cub. sax. 1'2.

Item 14. Augusti szemenszedett búzalisztet, cub. s. 10. 
Új vászon sákban köleskását, metr. 2. Új vászon sákban 
árpakását, metr. 2. Praebendára való köleskását, cub. 32. 
Praebendára való árpakását, cub. 2'2. Külömb-külömféle 
üvegedényeket, nro. [hiányzik]. Mázos fazakakat, nro. 150. 
Mázos tálat, nro. 200. Mázos fedőt, nro. 20. Mázos por- 
solót nro. 40. Qu.

24. Augusti administrált első fejér lisztet, cub. 10. 
Serélesztőt hat ejtelt, oct. 6. Mázos fazokat, 150. Mázos 
tálat, 100. Porsolót, nro. 10. Fedőt, nro. 10. Paraszt 
fazokat két vedrest, nro. 22; vedrest 10; középszerűeket 
nro. 268. Szaladsert 2 általagban, ur. 23. Praebenda, sós 
káposztát, vas. 1. Üvegedényeket külömb-külömbfélét, nro.
50. Qu.

Diebus 16. 17. Septembris administrált első fejér 
lisztet, cub. sax. 10. Második fejér lisztet, cub. sax. 10. 
Zabot, kiről magunk quietáltuk, cub. sax. 200. Sert négy 
általaggal, ur.1 Üvegedényeket külömb-külömbfélét, nro. 85. 
Paraszt fazokokat vedrest, 100; két vedrest, 50- Apró
szerű fazokokat, nro. 200.

1. Novembris administrált első fejér lisztet, cub. s. 10. 
Második fejér lisztet, cub. s. 10. Tíz vég mángollott

1 Á veder száma kimaradt.
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vásznot, ul. 428. Külöm-külömb proventus pénzt, fl. 210, 
kétszáztíz forintot. Ivó üveg edényeket: csészét, nro. 80; 
kupát, nro. 30.

10. Novembris administrált ismét első fejér lisztet, 
cub. s. 10. Hat véka köleskását, cub. s. 1'2. Paraszt 
fazokokat, nro. 800.

16. Novembris irósvajat két vedret, ur. 2. Köleskását 
két köblöt, cub. sax. 2. Árpakását, egy köblöt, cub. sax. 1. 
Üveg edényeket, úgymint: Fedeles, fedeleden csészét, 
nro. 70. Kupákat, nro. 30. Korsócskát, nro. 8. Ibriket, 
nro. 8. Alma- s körtvély forma sutus üvegeket, nro. 20, 
melyekre erogálódott két font fekete ón, per den. 48. Üveg 
tángyért is administrált, nro. 1000.

1684. 24 Decembris hajtatott konyhánk szükségére 
tiz kövér sertéseket. Item küldött üveg edényeket, úgy
mint : Fedeles, fedeleden csészéket, nro. 250. Kupákat, 
nro. 30. Ibriket, nro. 8. Qu.

Anno 1685. 14. Januári: Egy véka árpakását, metr. 1. 
Köleskását, metr. 1. Fedeles kupákat, nro. 25. Fedeles 
csészét, nro. 30. Fedeletleneket, nro. 20. Ibriket, kor
sócskákat.

20. Januarii administrált egy általag sert, ur. 8.
1. Februarii ismét egy általag szalad sert, ur. 9.
12. Februarii üveg edényeket, külömb-külömbféléket.
15. Febr. administrált egy általagocska sert, ur. 5.
20. Februarii viaszai libr. 22, három darabban. Fejé- 

rített sima vastag vásznat öt végben, ul. 204. Őszi túrót 
két tonnában, cont, libr. 129. Négy őszi sajtot, cont. libr. 21. 
Sert hat vedret, ur. 6. Árpakását, egy vékát. Két véka 
almát; két véka mogyorót. 2 edényben sós ugorkát, oct. 5. 
Sós tárkont két üvegben, oct. 5. Praebenda árpakását, 
cub. 1. Köleskását, cub. 1.

Anno 1685. 4. Mártii administrált porumbáki udvar- 
bíránk tavaly eladott két búza asztag árát, fl. 753.1 Ugyan 
in anno 1684. eladott restantia széna árát, fl. 235.1 2 Pro 
anno 1683. restantia gostina proventust, fl. 59. Summa 
fl. 1060. Tavalyi restantia, vadászhálóval fogott rókabőrt. 
Item pro anno praesenti: Hat assessor boérok honoráriumát, 
fi. 12. Főplajás fele honoráriumját, fl. 7'50. Egy3 felső-porum- 
báki oláh pap fele honoráriumját, fl. 7'50. Ezidei bírságpénzt, 
fl. 32‘31. Vadászhálóval fogott rókabőrt, tizenhatot, nro. 16.

1 Ezen szám 750-ről van javítva 7 5 3 -ra, s e javítás lapszélen 
külön is jelölve van, így : i .  e. (id est) 753.

2 Javítva van 2 6 4 -ről 2 3 5 -re, s oldalt megjegyezve : i .  e. 2 3 5 .
3 Fentebb a h a t és itt az e g y  számjegy gyei van írva.

2 1 *
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14. Mártii üvegeket administrált Asszonyunk őnagy- 
sága szükségére külömb-külömbfélékeh

16. Mártii. Egy általag sert, ur. nro. 7. Hatvan üveg 
csészéket, nro. 60; 15 ibriket.

6. Április administrált sert egy általagban, ur. 7. Item 
üveg edényeket. Irósvajat ur. 2.

19. Április. Egy általag sert, öt vedret, négy ejtelt, 
ur. 5'4. Utólj borsót három köblöt, cub. 3. Nagyari uram
nak conventio szerént adtuk.

12. Maii. Sert egy általagban, ur. 6. Üveg edényeket 
külömb-külömbfélét az szokás szerint in summa nro. 100.

14. Maii. Administrált Sándor deák zabot, cub. s. 50, 
ötven köblöt. A paripákra erogáltatott.

24. Maii sert egy általaggal, ur. 6‘5. Sotus üvegeket 
húszat, nro. 20. Ónját per den. 48. Qu.

4. Junii. Jószágbeli szegény szűkölködő jobbágy gyer
mekekre süttetett fel öt köböl aljos búzát, cub. s. 5; kirűl 
quietáltuk, hogy ne inserálja katalógusba.

6. Junii administrált porumbáki udvarbíránk: Kétszáz 
köböl kölesnek az árát, fi. 600. Külömb-külömbféle pro- 
ventust, fl. 220. Summa fi. 820.

Anno 1685. a die 2. Junii ad diem 19. eiusdem Porum- 
bákon való mulutásunk alatt porumbáki számtartó, Sándor 
deák keze alúl erogáltatott első asztali czipónak való fejér 
liszt mind összve az tésztaművesnek és sütőkhöz kalácsnak 
adott liszttel együtt tizennégy köböl egy véka, sax. cub. 
14*1. Második fejér liszt költ el tizenkét köböl, sax. cub.
12. Item az útra tétettünk fel első fejér lisztet öt köblöt 
s egy vékát, sax. cub. 5’1. Másodikat négy köblöt. Errűl 
kiadtam quietantiát.

Item anno praemisso, sub diebus a 10. ad 19. Junii 
administrált Sándor deák: Köleskását, cub. l 'l .  Árpakását, 
metr. 3. Maga keze alúl való proventus pénzen vött három 
hordó borokat, 40 veder continentiájúkat pro fl. 52, ötven
két forinton, melyek hordója esett circiter 17 forinton s 
egy néhány pénzen. Item vastag, sima vásznot 12 végben, 
ul. 495, melyet mangeroltatásnak okáért fogarasi udvar
bírónak adtunk, melyet tőle várunk administráltatni.

Item 18. Junii. Majorság mézet, ur. 5, öt vedret. Elés 
mézet két vedret, ur. 2. Két tömlő fenyőmagos túrót, libr. 133. 
Tavalyi írós vajat, ur. 6'2. Ezidei írós vajat, ur. 1'2. 
Pokróczot, nro. 54; négye urbárium szerént, ötvene maga 
csináltatta. Quietálva. Négy szalonnákat méretlen.

24. Junii. Praebenda köleskását, cub. sax. 2. Árpa
kását, cub. 2. Lapos üveget, nro. 10Ó. Apró üvegtángyért, 
3000, de sok elromlott benne. Paraszt fazakat, 1000.
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28. Junii adnűnistrált ismét magunk számára való 
köleskását, metr. 1. Árpakását, cub. 1. Sós káposztát két 
hordóval. Első fejér lisztet, cub. sax. 12, 11 új vászon 
sákban. Második fejér lisztet, cub. sax. 15, 12 sákban. 
Zabot száz köblöt, cub. sax. 100. Fejérvfaratt.]1

12. Julii administrált sert 2 általagban, ur. 12. Prae- 
beudára köleskását, cub. 2. Árpakását, cub. 1. Üveg edé
nyeket : Kupát 20, csészét százötven, etc. Gyógyra.

24. Julii zabot administrált, cub. sax. 48.
25. Julii hat szalonnát, cont. libr. [hiányzik]
26. Julii szaladsert egy általagban, ur. 15. Ser élesztőt, 

oct. 4. Sós káposztát 2 hordóval. Paraszt fazokat, nro. 300. 
Üveg edényeket: Fedeles kupát, nro. 20. Fedeles csészét, 
nro. 100. Ibriket, 15. Körtvély formát, 15. Qu.

24. Augusti porumbáki udvarbíránk, Berzenczei Márton 
uramék, szolgánk által szállíttatott élést Szebenben ez szerént: 
Bostált búzát száz köblöt, sax. cub. 100. Kölest, cub. 50. 
Szalonnát, nro. 10, cont. libr. 520.

Item Fejérvárra ez szerént: Zabot, cub. 50. Tavalyi 
túrót két puttonnal, cont. libr. 156. Tavaszi, őszi sajtot, 6, 
libr. 42. Fazekat, nro. 440. Fedeles tálat, nro. 400. Máso
dik fejér lisztet, cub. 10. Sert két átalagban, ur. 15. Köles
kását, metr. 1. Árpakását, metr. 1. Elegyes ivóedényeket, 
promiscue 170. Csészét, 100.

14. Septembris. Sert egy általagban, ur. 12. Üveg edé
nyeket az szokás szerént.

6. Septembris administrált: Praebendára való árpakását 
egy köblöt s két vékát, s. cub. 1*2. Egy véka tiszta árpa
kását, s. cub. 1. Egy véka köleskását, metr. 1.

1685. 22. Septembris porumbáki számtartónk admini
strált egy véka árpakását, metr. 1. Köleskását, metr. 1.

2-da Octobris administrált Sándor deák Asszonyunk ő- 
nagysága konyhájára való árpakását, metr. 1. Köleskását, 
metr. 1, új vászon sákokban. Percipiálta Nagyidai. Item 
praebendára való köleskását, cub. 2. Praebendára való 
árpakását, cub. 1. Durva, vastag fejérített vásznot 2 végben, 
ul. 76. Fejérítetlen, vastag, durva vásznot öt véggel, ul. 185. 
Mázos tálat, no. 200. Paraszt főzőfazakakat, nr. 400.

Anno 1685. 2-da Novembris. Administrált Luczai Sán
dor kiilömb kiilömbféle proventust, fi. 600. Szemenszedett 
búzalisztet, cub. 10. Fr. (= Fogaras.) Egy véka köleskását, 
egy véka árpakását. Sert, in vas. 2, ur. 16. Praebendára 
való köleskását, cub. 2. Árpakását, cub. 1. Paraszt fazokat,
300. Átallátó üveg, 1000. Apró üvegtángyér, 2000.

1 A zárójelen kívül írt rövidítéssel; tehát lehet F e jé r v á r r a  is.
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2. Decembris. Luczai Sándor deák administrált szín
mézet, ur. nro. 8. Irós vajat, ur. nro 12. Borsót, s. cub. 
nro. 4. Negyven szál béldeszkát, nro. 40. Fedeles kupát, 
nro. 9. Ibriket, nro. 6. Fedeles cszészét, 60. Alma 
üveget 12.

15. Novembris 1 administrált szemenszedett búzalisztet 
tíz köblöt, cub. 10. Sákjairúl nem quietáltuk, vissza 
kell adni.

6. Decembris porumbáki udvarbíránk administrált 
külömb-külömbféle proventust túró árával együtt háromszáz- 
nyolvan forintot, fl. 380. Túrót tíz puttonnal, in vas. nro. 10, 
libr. 947. Két bőrös, pecsenyéknek való sertést, nro. 2. 
Két köböl petreselymet, s. cub. 2. Kruppát, s. cub. 2. 
Hurkot egy köblöt, s. cub. 1. Item üvegedényeket az 
szokás szerént.

8. Decembris administrált Luczai Sándor deák zabot, 
s. cub. 100. Kövér sertést, nro. 2. Sós káposztát in vas. 
nro. 1. Két köböl tormát, cub. 2. Praebendára való sós 
káposztát két hordóval, in vas. 2. Nyers káposztafőt, nro. 50. 
Sert tíz vedret, ur. 10. Serélesztőt egy deberkével.

NB. Die 1. Decembris: Majorság színmézet, vas. 4, 
ur. 8. Fűrész béldeszkát, nro. 40. Irós vajat 1 edjényben], 
ur. 12. Borsót négy sákban, cub. 4.1 2

25. Decembris administrált Luczai Sándor deák sert 
tizenöt vedret, ur. nro. 15. Élesztőt négy ejtelt, oct. nro. 4. 
Fedeles üveg kupát, nro. 12. Fedeles csészét, nro. 60. 
Ibriket nro. 12. Alma forma üveget, nro. 20. Pénzen vett 
malaczot, nro. 4.

31. Decembris: Sert, in vas. 1, ur. 6'4. Serélesztőt, 
oct. 3. Üvegeket.

1. Decembris: Szinmézet, vas. 4, ur. 8. N. borsót, 
cub. 2.3

1 Az idő rendjében itt mutatkozó sorrend-hiány onnan magya
rázható, hogy ez a nov. 15-iki administrate eredetileg tévesen 
Fogarashoz volt feljegyezve. A tévedést azután észrevették s ott 
törölték, ide pedig pótlólag írták fel. Természetesen a Napló megfelelő 
lapjának olyan helyére, hol ez utólagos feljegyzés legkönnyebben fért.

2 Ezután 4. D e c e m b r is  dátummal néhány keresztülhúzott bejegy
zés következik ezen megjegyzéssel: T ú l va n . A megelőző, decz. 6-hoz 
tartozó, beszolgáltatások során ezek valóban mind fel vannak jegyezve.

3 Ez utolsó bejegyzést az előbbiektől másfél lapnyi üres hely 
választja el.
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K o m á n a .
1680. 10. Januarii. Ványai György administrált pro

1679. karácsom adót, fi. 8383. Karácsoni bor lucrumát, 
fi. 57' 18. Gostina pénzt, fi. 27. Item eladott czápok árát, 
fi. 20. Teszen fl. 188*05. Qu.

1680. 31. Mártii kománai számtartó, Ványai György 
adott fel egy tömlő túrót, libr. 10. Qu.

1680. 8. Április. Ványai György adott fel lisztet, 
szemenszedettet, cub. s. 4*2. Kövér ludat, 6. Kappant, 2. 
Pulykát, 4. Viaszai, libr. 2. Bor árát fi. 4. Qu.

Anno 1680. 13. Április. Ványai György hozott irós- 
vajat tizenhét vedret, tizenkét fontot, ur. 17*12. Színvajat 
hat ejtelt, oct. 6. Qu.

Anno 1680. 19. Április. Ványai György kománai szám- 
tartónk administrált pro anno 1680 száraz korcsoma bor 
árát, fl. 62. Qu.

Anno 1680. 13. Novembris. Ványai György administrált 
eladott berbécsek árát, fl. 81.

Anno 1680. 3. Decembris. Ványai György administrált 
karácson adót nyolczvan forintot négy pénzt, fl. 80*4. Qu.

Anno 1681. 16. Április. Ványai György küldött hat 
rókát, nro. 6. Qu.

1682. 3. Mártii. Kopacseli István deák administrált 
gostina pénzt, fl. 172*10. Berbécs árát, fl. 162*25. Adó, 
száraz bor árát, fl. 65*65. Summa administrált, fl. 400, 
3 sacskóban. Qu.

1682. 25. Április. Kopacseli István administrált kománai 
birság pénzt, fl. 120. Egy farkasbőrt, nr. 1. Qu.

1683. 12. Mártii. Kopacseli István administrált urbárium 
szerént való proventust, fl. 280. Bírságpénzt, fl. 12. Pla- 
jások honoráriumát, fl. 8. Rókabőrt, 6. Farkast, egyet. 
Summa fl. 300. Pokróczot kilenczet, 9. Harisnyának való 
posztót, ul. 48. Sákoknak való ponyvát, ul. 27. Qu.

1683. 22. Mártii. Kapoczeli (így!) István administrált 
írós vajat tizenhárom vedret, ur. 13. Elés színvajat egy 
vedret, három ejtelt. Őszi túrót három tömlővel kétszáz- 
kilenczvenhárom font, libr. 293. Szemenszedett búzalisztet 
három köblöt, cub. sax. 3. Második, fejérnek való lisztet 
három köblöt, cub. sax. 3. Hálóban fogott rókát kettő, nro. 2. 
Proventus pénzt hat forintot, fl. 6. Kövér tyúkat ötét, nro. 5. 
Kövér kappant kettőt, nro. 2. Kövér lúdat hármat, nro. 3. 
Kövér pulykát kettőt, nro. 2. Melyről quietálták.

1683. 22. Április. Kopacseli István administrált száz
hetvenegy berbécsek árát, százötvennégy oroszlányos tal
lért. Ezeknek pótlására pénz nélkül adott 17 berbécset. Qu.



328

1683. clie 9. Maii kománai számtartó, Kopacseli István 
administrált Fogarasban szemenszedett búzát, cub. nro. 14‘2. 
Köz búzát, cub. 14'1. Majorság tömlőtúrót, nro. 35. Major
ság, orda tömlőt, nro. 55. Nyári sajtot, nro. 22. Kender
magot, cub. 2'2. Ökörbőrt, nro. 9. Új szalonnát, nro. 7. 
Ó szalonnát, nro. 6. Az szemenszedett búzáról magunk 
adattuk quietantiáját; a többiről az udvarbiró, Szescsori 
Sorbán.

1684. 5. Mártii administrált Kopacseli István urbárium 
szerint való proventus pénzt. fi. 123. Gostina pénzt, fl. 183‘20. 
Plájások honoráriumát, fl. 8. Bírságpénzt, fl. 15‘80. Summa 
fl. 400.

Item 1684. a die 10. Április ad diem 15. eiusdem 
administrált kománai számtartónk, Kopacseli István: Máso
dik asztali lisztet, cub. s. nro. 3‘3. Irós vajat, ur. 3'5. Egy 
kövér pulykát, egy kövér tyúkot, négy kövér ludat, öt 
kövér kappant. Tyúkfiat, nro. 19. Tíz pokróczot, nro. 10. 
Harisnyaposztót kilencz ölet, org. 9. Sáknak való ponyvát, 
ul. 28. Kománán létünkben.

Anno 1684. die 13. Maii kománai számtartónk, Kopa
cseli István administrált odavaló proventus pénzt: Hét 
esküdt boérok hon őrá Hunijának felét, fl. 14, tizennégy 
forintot. Restantia gostina pénzt, fl. 1T50, tizenegy forin
tot ötven pénzt. Túró és sajt árát. fl. 27'30, huszonhét 
forintot harmincz pénzt. In summa fl. 52 80.

Anno 1685. 20. Februarii. Boér János administrált 
ilyen proventust: Sajtok árát, fl. 34. Czápok árát, fl. 28'80. 
Juh- és báránygyapjú árát, fl. 68'88. Révhajó proventust, 
fl. 20 25. Gostina proventust, fl. 200.

Item Kopacseli István d. (= deák) restantiáit: Pünkösdi 
adót pro anno 1684. fl. 92'90. Akkori száraz bor árát, fl. 48. 
Item pro anno praesenti: Boérok honoráriumját, fl. 13. 
Plájások honoráriumját, fl. 8. Summa fl. 513 83.

24. Mártii quietáltatott huszonhét köböl utóli búzáról, 
cub. 27.

A die 2. Maii ad diem 10. eiusdem administrált ott- 
való számtartónk, Boér János száraz bor ára- és urbárium 
szerint való proventust, fl. 100. Pokróczokat tizet, nro. 10. G.1 M. 
(= majorság) irósvajat ur. 15, két edényben. Őszi túrót egy 
tömlő s 1 tonnában, libr. 206. Túró- és ser árát, fl. 13'32. 
Rókabőröket hatot, nro. 6. G.1 Sub istis diebus praeanno-

1 E  bejegyzések után írt G. betű bizonyára a pokrócz és 
rókabőr átvevője nevének kezdőbetűje. E z  pedig alig lehetett más, 
mint Gálfi Mihály, ki ebben az időben a fejedelemasszony inasai 
között szerepel.
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tatis költ el ottvaló szükségre első fejér liszt, sax. cub. 
[hiányzikJ. Második fejér liszt, cub. sax. [hiányzik].

Anno 1685. 7. Decembris. Szebenben administrált: 
Második fejérnek való búzát, cub. 16. Zabot, cub. 30. 
Nyári tömlő túrót, nro. 3, libr. 301. Őszi tömlő túrót, nro. 3, 
libr. 272. Őszi sajt, nro. 6, libr. 30. Irósvaj 2 edény, 
ur. 6*5.

28. Novembris. Első fejérnek való búzát, cub. 10. 
Második fejérnek valót is, cub. 10. NB. Exhibeáltam a 
quietantiát die 7. Decembris, mert a búzát Ebesfalvára 
küldte volt s onnan is kellett volna quietáltatni az szám
tartó által, de Szebenben küldvén az számtartó s nem 
quietálván, úgy kellett innen venni quietantiát.

Anno 1685. 17. Decembris administrált Boér János 
száraz bor- és egyéb urbárium szerint való proventust, 
fi. 165'25. Gyapjú árát, fi. 35*50. Bőrök árát, fl. 25*50. 
Révhajó proventust, ü. 21. Summa fl. 247*25.

Anno 1685. 30. Decembris. Kománai udvarbíránk 
administrált első fejérnek való lisztet, cub. 10. Veres- 
hagymát konyhánk szükségére, cub. 1*2. Praebenda veres
hagymát, cub. 1. Murkot, cub. 1. Szappanozó tekenőt, nro. 5. 
Egy szarvas tekenőt.

Z a l a t n a .

1680. 4. Mártii. Batizi János küldött tavalyi, restantia 
rókabőrt, 10. Nestet ötöt, 5. Qu.

1680. 19. Mártii. Batizi János administrált tárházunkban 
kénesőben fogott aranyat százhuszonkét nehezéket, nro. 122. 
Frisseit aranyat ötvenkilencz nehezéket, 59. Termés aranyat 
tizenhárom nehezéket, p. 13. Item kénesőt is, pénzen 
vétetett, tizenegy csáváit bőrben három mását, egy fertályt, 
cent. 3*1. Ezen kénesőnek két fertálya tizenkét fontja 
contrabont. Qu.

1680. 19. Mártii adtunk zalatnai udvarbíró kezéhez 
aranyváltásra pénzt ez szerént: Fagarasi proventust öt 
sacskóban hatszázötven forintot. Ebesfalvi proventust három 
sacskóban, fl. 300. Katonai proventust három sacskóban, 
fl. 300. Udvarhelyi proventust két sacskóban, fl. 217*30. 
Balásfalvára administrált felsővisti proventust egy sacskóban, 
fl. 217*21.

Die eodem kénesőváltani fogarasi proventust két 
sacskóval háromszáz forintot, fl. 300.
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1680. 26. Mártii adtunk Kis Kristónak......... 1
1680. 15. Februarii. Kis Kristóftúl vásárolván egyet- 

mást ez szerént: Kék, aljában szűtt szoknyát száznegyven 
forintban. Aranyos, tarka matériát, ul. 1272, singit fi. 3, 
teszen fi. 37‘50. Terjeket négy nyitrát; nyitráját fi. 4, 
teszen fl. 16. Tizenkilencz sing veres skárlátot, tíz forinton 
singit, teszen fl. 190. Hat sing kék velenczei gránátot, 
ul. 6; nyolcz forinton singit, teszen fl. 48. Három sing 
tengerszín világos bársont; singit fl. 8, teszen fl. 24. Két, 
fényes előruhát, fl. 6. Tíz sing kék, velenczei gránátot; 
singit fl. 8, teszen fl. 80. Egy font arany fonalat, fl. 36. 
In summa az vásárlás ment fl. 593‘50.

Item 26. Mártii. Az török követnek angliai posztót, 
ul. 10. Lugosi uramnak, ul. 10. Magunk számára, ul. 9'3. 
Az posztónak az ára teszen fl. 148'75. Mely vásárlásokért 
mindöszve adtunk öt mása s egy fertály kénesőt, centr. 5T. 
Három másáját innen Fogarasbúl, két másáját egy fertályt 
Fejérvárrűl parancsoltuk megadatni. Eddig már ez ideig 
semmiével nem tartozunk, sőt innen belől is adtuk az 
kénesőhöz, fl. 4'25 Fogarasban, Inczédi és Pápaiék által.

1680. 22. Maii. Batizi János zalatnai udvarbíránk 
administrált zalatnai proventust, ötszáznyolcz forintokat, 
fl. 508. Hal árát száz forintot, fl. 100. Summa fl. 608 
Item pénzen váltott, kénesőben fogott aranyat tizenkét 
girát harmincz nehezéket, Frisseit aranyat két girát, húsz 
nehezéket, felet. Termés aranyot tizenöt nehezéket, 15. Qu.

1680. 3. Junii adtam praefectus uram által arany
váltani pénzt ez szerént: Zalatnai proventust hatszáznyolcz 
forintot, fl. 608. Katonai proventust százkilenczvenkilencz 
forintot, huszonnyolca pénzt, fl. 199‘28. Summa teszen 
fl. 837-28.

1680. 26. Junii. Batizi János administrált tárházunkban 
tíz mása kénesőt, centr. 10. Qu. Ebből adtunk Paladinak 
egy fertályt, 0T. Item küldtük tűle maradék kénesőt egy 
mását, három fertályt, Törökországban. Az egy fertálylyal 
együtt két mását adtunk, de ez az egy fertály mostan 
hozott kéneső.

1680. 28. Junii. Kis Kristóf szolgáitól vásárolván egy
szer is, másszor is tizedfél sing angliai posztót, pro 
fl. 47‘50. Egy vég zöld landist, pro fl. 27. Kilencz sing 
kék landist, pro fl. 10‘80. Tizenhetedfél sing angliai posz-

1 Ez a megkezdett bejegyzés javitva van: V e ttü n k  K i s  K r is tó f tó l-r a ,  
és ez írás újjal van eltörölve; utána pedig néhány sornyi üres hely 
következik. A feljegyzés folytatása azonban elmaradt, mert az itt 
megkezdett feljegyzés a következő, feb r. 1 5 -iki dátum alatt irt 
tételbe van befoglalva.
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tót, pro fl. 82*50. Két vég kék landist, pro fl. 54. Egy 
vég tengerszín remeket, pro fl. 50. Mely vásárlásokért 
adtuk két mása kénesőt az mostan hozott kénesőbül. Az 
vásárlás ment kétszázhetvenkét forintra, fl. 272. Maradott 
a pénzben fl. 8. Ezen selymet vettünk.

1680. 2. Julii. Batizi János küldött négy mása kén
esőt, 4. Qu.

1680. 3. Julii. Batizi János zalatnai udvarbíránk admi- 
nistrált tárházunkban pro anno 1661. esztendőtől fogva 
ad annum 1679. esztendeig Abrudbánya városán tanálta
tott százhuszonkét aranynak az árát, fl. 335, melyet magá
nak Batizinak adtuk kezében. Item Abrudbánya városa ez
1680. esztendőre tartozó, taxa- aranyot száz nehezéket, 
nr. 100. Zalatnai, középső jószág, ez esztendőre tartozó 
taxának felét, százötven nehezéket, p. 150. Pénzen váltott, 
kénesőben fogott aranyot, háromszáznégy nehezéket, 
p. 304. Frisseit aranyot százharminczkét nehezéket, p. 132. 
Termés aranyot tizennégy nehezéket, p. 14. Tota summa 
teszen hétszáz nehezéket, p. 700. Qu.

1680. 6. Julii. Fosztó Tamás nevű görögnek adtam 
nyolcz mása kénesőt ezerszázhúsz forintért, fl. 1120, 
melynek árában adott huszonhat levél skofiumot, nr. 26; 
levelét öt forint ötven pénzben, teszen az ára fl. 143. 
Maradott még a pénzben fl. 997. Ezen pénzt megadta 
készpénzül, mely pénzek hatszáz forintját, fl. 600, kéneső 
váltani adtuk; háromszázhetvenhét forintot beadta, fl. 377. 
Az egész summa így már kitelik, fl. 1120. Qu.

1680. 6. Julii arany váltásra adtuk fl. 335, néhány 
pénzt. Abrudbánya városának bírája administrált restantia 
arany volt. Qu.

1680. 10. Julii. Batizi János administrált tárházunkban 
egy mása kénesőt, cent. 1. Qu.

1680. die 11. Julii. Adtam Kis Kristófnak öt mása 
kénesőt hétszáz forintban, fl. 700. Qu.

1680. 12. Julii. Adtam aranyváltásra balásfalvi pro- 
ventust ötszázegy forintot, fl. 501. Qu.

1680. 19. Julii aranyváltásra praefectusunk által adat
tunk Batizi Jánosnak fogarasi proventust három sákban, 
László deák hozta, in summa1 fl. 500.

1680. die 2. Augusti. Sidó Samukának két mása kén
esőt pro fl. 280, Ebesfalvárúl parancsoltuk. Qu.

1680. 3. Augusti. Kristóf szolgájának adtam hat mása 
kénesőt, pro fl. 840. Két másáját Zalatnárúl parancsoltuk 
megadatni. Qu.

1 „László deák hozta“ későbbi közbeszúrás.
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1680. 1. Augusti. Batizi János administrált tárházunkban 
három mása, három fertály kénesőt, centr. 3'3. Qu.

1680. 18. Augusti. Apor István vévén tőlünk három 
mása kénesőt, centr. 3, melyrűl Zalatnára commitáltuk, 
hogy adjanak, mely három másáért praefectus uram által 
adott ti. 420. Qu. Ennek fi. 120 czigányoknak poraranyért 
adtuk. Qu.

1680. 30. Augusti. Radnótrúl küldöttünk Batizi Jánoshoz 
aranyváltásra porumbáki proventust, íl. 500. Item búza 
árát, leon. ta.ll. nro. 103, facientes fi. 185'40. Item radnóti 
proventust, fi. 192'27. Summa teszen fi. 887'67.

1680. die 15. Septembris. Apor István emberének, 
Lengyel Miklósnak parancsoltuk két mása kénesőt Zalak- 
nárúl adatni; a pénzt beadta. Ebesfalva. Qu.

1680. 2. Octobris. Batizi János administrált hal-ára 
pénzt, fi. 100. Kecskebőrök árát, fi. 82'50. Vaj árát, fi. 53'70. 
Méh- és disznó váltó pénzt, fi. 129'20, in summa fi. 365'40. Qu.

1680. die 5. Octobris vásárolván egyszer is, másszor is 
Kis Kristóf szolgáitól holmikét, ez szerént fizettünk: Egy 
vég remekért, íl. 55. Két vég landisért, fi. 54. Nyolcz 
sing angliai posztóért fi. 30. Az vásárlás megyen száz- 
hetvenkilencz forintra. Ezért adattunk két mása kénesőt, 
centr. 2, mely kéneső árában maradtunk adósa még fi. 111, 
kire vásárolni kell.

1680. 12. Octobris. Batizi János administrált kénesőben 
foglalt aranyot hatszázhúsz nehezéket. Frisseit aranyot 
háromszázét nehezéket. Felsőjószágbeli fa-ára pénzt, fi. 80. 
Alsójószágbeli summát, fi. 100. Qu.

Anno 1680. 13. Octobris adtam Pápai által Batizi 
János kezében aranyváltásra küküllővári korcsoma pénzt 
hégyszázötven forintot kilenczvenhárom pénzt, fi. 450'93. 
Item udvarhelyi korcsma bor lucrumát, hatszáz forintokat, 
fi. 600. In summa teszen fi. 1050'93, ezerötven forintot, 
kilenczvenhárom pénzt. Qu. adott.

Anno 1680. die 15. Novembris vettünk Kis Kristóf 
szolgájátúl hat font sáfrányt, fontját fi. 18, teszen az árok 
fi. 108, száznyolcz forintot, kirűl még nem fizettünk.

Anno 1680. 17. Novembris. Batizi János administrált tár
házunkban summa pénzt, fi. 479'90. Item taxaaranvot, p. 150. 
Pénzen váltott aranyot, p. 219. Frisseit aranyot, p. 120. Qu.

Anno 1680. 22. Novembris. Adtam Batizi kezében 
aranyváltásra zalaknai proventust egy sacskóban, fi. 191; 
második sacskóban ugyan zalaknai proventust, 145. Balás- 
falvi proventust, 200.1 Fagarasi berbécsek árát, fi. 55'90.

1 Itt s a megelőző tétel száma előtt az fl. kimaradt.
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Teszen in summa íi. 59190. Item ugyan Batizi kezében 
fagarasi oroszlányos tallérokat adtam, tall. leon. 236. 
Porumbáki oroszlányos tallérokat, tall. leon. 181; mely in 
summa teszen az oroszlányos tallér fi. 745. Az poltura 
pénzzel együtt adtuk a kezében, in summa ezerháromszáz- 
harminczhét forintot, tiz pénzt, fi. 1337*10, melyrűl adott 
quietantiát. Item azon tallérokban hoztak be tall. leon. 158.

1680. 23. Decembris. Batizi János zalaknai udvar- 
biránk administrált tárházunkban kénesében foglalt ara
nyat, kilenczvenkét s fél nehezéket, p. 92l/2.

1681. 5. Februarii. Batizi János administrált tárházunk
ban rókabőrt ötvennégyet, 54. Nestet huszonhetet, 27. 
Egy hiúzbőrt pro fi. 10. Qu.

1681 13. Mártii, Nagy-Sinken Írattunk commissiót 
Batizira, hogy Porumbákon és itt Sinken Kristóftúl vásár
lóit egyet-másokért adjon nyolcz mása kénesét, centr. 
nro. 8. Az vásárlást haladván meg az kénesé ára fi. 18*55, 
ezt készpénzül beadta.

1681. 21. Mártii. Medgyesitül küldtünk Kománárúl 
Zalaknára arany váltani: Boér Sigmond uram küldte foga- 
rasföldi adópénzt négyszázkilenczvenkilencz forintot hat
vannégy pénzt, fi. 499*64. Fogarasi udvarbíró administrálta 
pénzt, fi. 240*50. Felsővisti summa pénzt, fi. 220. Radnóti 
korcsoma proventus pénzt, fi. 100. Dévai proventus pénzt, 
száz forintot, fi. 100. Summa teszen fi. 1160*14. NB. Quie
tantiát kell errűl az udvarbírótúl hozni.

1681. 21. Mártii. Batizi János küldött egy hiúzt tizen
két forintban, fi. 12. Qu.

1681. 22. Mártii. Medgyesi által küldtünk kénesé vál
tásra Sidó Samuka adta három mása kénesé árát négy- 
százhiisz forintot, fi. 420, mely pénz felül Medgyesinek 
parancsoltunk — Fejérváratt megolvasván, Batizi kezéhez 
adván — quietantiát hozzon az pénz summájárúl, úgymint 
négyszázhúsz forintról, de fi. 420. Hoztanak.

1681. 3. Április. Matolczi Istvántól Batizi kezében 
aranyváltásra küldtünk fogarasföldi ország-adóját, ötszázegy 
forintot, fi. 501. Qu. nincsen.

1671. 22. Maii. Batizi János administrált első úttal 
zalaknai summa pénzt ötszáznyolcz forintot, fi. 508. Qu.

1681. 3. Junii. Batizi János administrált tárházunkban 
kénesőben fogott aranyat, mar. 15, pisiot. 19. Ennek középső 
jószág taxája pis. 150. Frisseit aranyot tizenegy girát, 
mar. 11. Termés aranyot, pis. 44. Ebben a lezestiek .taxája 
van 18 nehezék. Qu.

1681. 4. Junii. Batizi János hozott fél mása kénesőt, 
centr. 1/2. Ennek felét Belényesinek adtuk, fizetésiben,
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felét makai ecclesiához. Eodem két mása kéneső felől 
Sidó Samukának parancsoltuk adatni, mivel pénzt adott be.

1681. 9. Junii. Batizi küldött egy fertály kénesőt. Qu.
1681. 19. Junii. Batizi hozott egy mása kénesőt, 

melyet Teleki uramnak adtunk. Qu.
1681, 13. Julii. Naláczi uram őkegyelrne kérésére két 

görögnek adtunk pénzért Zalaknárúl két mása kénesőt, 
centr. 2, melynek az árát beadták. [Későbbi írással közbe
szúrva :] Item egy papnak a pénzt, kivel tartozott, A- 200 
még hátra van benne.

1681. die verő 2. Augusti. Nicola nevű görögnek 
parancsoltuk két mása kénesőt Zalaknárúl adatni pro 
fi. 300, úgy hogy ezen meg kénesőt váltson, a pénzt 
magánál tartsa, quietantiát küldjön a pénzrűl.

1681. 30. Augusti. Batizi János zalatnai udvarbíránknak 
parancsoltunk egy Immánuel nevű zsidónak 600 forintokért 
négy mása kénesőt adatni. Item Olasz Tamás nevű keres
kedő embernek 450 forintokért három mását. Éz in summa 
teszen ezerötven forintot, fi. 1050, melyeket is maga kezénél 
hagyván Batizi János arany váltásra, róla quietantiáját 
elvárjuk. Radnót die et anno ut supra.

1681. 5. Septembris Naláczi uram kérésére Kriszta 
Gergely és István nevű görögöknek parancsoltunk három 
mása kénesőt adatni, centr. nro. 3. Ennek az árát béadták 
Radnóton.

Anno 1681. die 12. Septembris küldöttünk zalatnai 
udvarbíránk kezéhez, maga szabadosa, Miklós által, arany
váltásra tíz sacskókban udvarhelyi bor ára, ser ára, asszú 
szilva ára és egy molnár taxája proventust, fi. 1000. Ezen 
proventust Udvarhelyről ez mai napon administrálta oda
való udvarbíránk.

Anno 1681. die 18. Septembris az káránsebesi kadia 
embereitől percipiáltattunk kéneső árában, másfélszáz 
forintra computálván másáját az kénesőnek, in summa négy 
sacskókban fi. 1800, mely pénzre committáltunk Batizinak, 
megadván, róla magát fejérvári udvarbíránk által hitelesen 
quietáltatván. N. b.1

1681. 27. Septembris. Batizi János zalatnai udvar
bíránk administrált: Kénesőben foglalt aranyat hatszáz- 
nyolczvanöt nehezéket, <x> p. 685. Abrukbányai, kénesőben 
foglalt, taxaaranyat pro anno praesenti száz nehezéket, oa 
p. 100. Frisseit aranyat száznyolczvankilencz nehezéket,

1 A Napló 100. és 101. levelei között külön papirszeletkén a
következő ide tartozó feljegyzés van : Anno 1681. die 18. S e p te m b r is .  
Káránsebesi kadia számára vásárlóit kéneső ára fi. 500.
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oo 189. Termés aranyat tizenegy nehezéket s felet, p. 111/2. 
Czebei aranyat húsz nehezéket, p. 20. Decima ezüstöt 
százötvenöt nehezéket, p. 155. Albae. Qu.

1681. 8. Octobris adtam praefectus uram által Batizi 
kezében aranyváltásra karánsebesi kadia számára vásárlóit 
kéneső árát két sacskóban ezer forintot, fl. 1000.

1681. 8. Octobris adtam ugyan Batizi kezében prae
fectus uram által kéneső váltásra kétszáz forintot, fi. 200. 
Ennek fi. 152 forint karánsebesi kadia számára vásárlóit 
kéneső ára; fi. 48, másféle pénz.

1681. 9. Novembris. Batizi János administrált tár
házunkban zalaknai, középsőjószág taxája, kénesőben fogott 
aranyot, p. 150. Item pénzen váltott aranyot, pár. 10. 
Frisseit aranyot, p. 57. Item jószágbeli, urbárium szerént 
tartozó proventust., fi. 80. Felsőjószágbeli hal ára pénzt, 
fi. 200. Item felsőjószágbeli és zalaknai tűzifa ára pénzt, 
fi. 105'30. Item azon jószágbeli summapénzt, fi. 250T2. 
Vaj ára pénzt, fi. 84'80, nyolczvannégy forint. Kecskebőr 
ára pénzt, fi. 132 és az jószágbeli méh- és disznó váltó 
pénzt kétszáznyolczvan forintot, fi. 280. Az pénz volt 
héts sacskóban. Ennek két sacskóját, fl. 360, czigányoknak 
adtuk; az fa árát külön töttük.

1681. 13. Decembris. Batizi János administrált topán
falvi jószágbúi, mészárosoktúl bírságban percipiált pénzt, 
fl. 228. Ennek fl. 65‘30 marhákért adtuk. Qu.

1681. die 31. Decembris. Batizi János zalatnai udvar- 
bíránk administrált kénesőben fogott aranyat, p. 208%. 
Frisseit aranyat is, p. 53V?- Disznóváltó pénzt, fl. 23'50. Qu.

1682. 25. Januarii. Olasz Tamás vévén tőlünk tizenhat 
mása kénesőt, másáját fl. 1'50, mely 16 másának az 
árát magunk tárházában bevévén, parancsoltunk azon tizen
hat mása kénesőt Zalaknárúl, zalaknai udvarbíránk által 
megadatni. Kilencz sacskóban lévén kétezernégyszáz forint, 
fi. 2400.

Anno 1682. 8. Mártii. Zalaknai számtartó, Körmöndi 
Péternek adtam aranyváltásra ezerötszázharminczöt forintot, 
fl. 1535- Item kéneső váltásra ötszáz forintot, fl. 500. In 
summa adtam fl. 2035, mely pénznek fl. 10‘35, hét sacs
kóban fogarasi gostina pénz; két sacskóban fl. 500, Olasz 
Jakab adta kéneső á ra ; öt sacskóban penig, fl. 500, porum- 
báki proventus. Quietantiát is adtak róla.

Anno 1682. 6. Mártii. Batizi János küldött rókabőrt, 
nro. 54. Nestet nro. 27. Pénzen váltott hiúzbőrt, pro fl: 19, 
kettőt. Bírságban esett egy hiúzbőrt, pro fl. 12. Qu.

1682. 1. Április adtam egy görögnek, Miklósnak, hat 
mása kénesőt, másáját fl. 150, teszen fl. 900. Qu.
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1682. 25. Április. Olasz Tamásnak Zalaknárúl paran
csoltunk adatni húsz mása kénesőt, centr. 20, melynek az 
árát administrálta is 13 sacskóban in paratis, fl. 3000. Qu.

Anno 1682. die 28. Április. Alvinczi Pap Ferencz 
által küldöttünk zalathnai udvarbíránk kezéhez kéneső ára 
proventust, aranyváltásra fl. 1000; kéneső váltásra is 
fl. 1000. Mindkét részre ezer-ezer forintokat.

1682. die 8. Maii. Chisza1 görögnek parancsoltuk Zalak- 
nára3 mása kénesőt adatni, melynek az árát administrálták is. 
Item négy mása kénesőnek az árát újólag, fl. 600. Qu.

1682. 19. Maii. Luczai László administrált egy oklosi 
bor árát, cont, ur. 36, per den. 15, facit fl. 38‘40.

1682. 26. Maii. Luczai L. administrált egy oklosi bor 
árát; színbor ur. 31, per den. 15, facit fl. 37'20. Item 
egy radnóti bor árát, mely félben maradott, fele elkölt, 
fl. 27. Summa fl. 64'20. Qu.

1682. 6. Junii Luczai Sándor porumbáki udvarbíró 
administrált egy oklosi bor árát; színbor ur. 33’2, per 
den. 15, facit fl. 39‘30. Qu.

1682. diebus diversis Porumbákon létünkben 1 2 adott fel 
viaszát, lib. 32. Irósvajat ur. 9'1. Színvajat, oct. 6. Köles- 
kását, cub. s. 1. Árpakását, cub. s. 1. Fenyőmagos túrót 
egyet, cont. lib. 185. Színmézet, ur. 1372- Qu3

1682. die 18. Junii. Zalatnai udvarbíránk, Batizi János 
administrált pénzen váltott, kénesőben fogott aranyot, 
p. 968. Abrudi taxa-aranyat, p. 100. Zalfatnai] középjószág 
taxáját, p. 150. Frisseit aranyat p. 50. Termés aranyat, 
p. 57. Item hiúzbőrt kettőt, pro fl. 22.

1682. 19. Junii. Brassai Áros János nevű kereskedő 
embernek adattunk 7 mása kénesőt, másáját fl. 150, 
százötven forintban, mely pénzt kéneső váltásra adattunk 
Batizi kezében, fl. 1050.

Item 1682. die 19. Junii adtam praefectus uram által 
aranyváltásra Olasz Tamás administrálta pénzt, ezer forin
tot, fl. 1000.

1682. die 23. Junii adtam Macskási uramnak nyolcz 
mása kénesőt, másáját fl. 150, teszen fl. 1200. 3 sacs
kóban. Benn hadtuk.

1 A Naplóban más helyen Chriszta nevű görög fordúl elő. 
E két különbözően írt név valószínűleg ugyanazon személy nevének 
hangzás szerint változtatott írása.

2 Apafi M. idézett Naplója ezen porumbáki tartózkodást május 
28-ika és jún. 8-ika között írja, a mely idő alatt ott tanácsgyűlés 
is volt.

3 Ez beírás s a megelőző három bejegyzés tulajdonképen 
Porumbák czim alá tartoznék. Ide valószínűleg tévedésből kerültek.
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1682. die 9. Julii adtam aranyváltásra praefectus uram 
által aranynyal váltott pénzt Batizi kezében kilenczszáztiz 
forintot, aranyváltásra, A. 910.

1682. 15. Julii. Székely László uramnak adattunk 6 
mása kénesőt, centi*. 6. Az árát administrálta is. Prae
fectus uram kezénél maradott. Qu.

1682. 19. Julii. Batizi uramnak parancsoltuk Criszta 
Gy. 4 mása kéneső adás felől, melynek az árát, fl. 150 
egy másáért, administrált summa fl. 600, két sacskóban. Qu.

1682. 13. Augusti. Batizi Jánosnak parancsoltuk fő* 
hoph[mester], Naláczi István uramnak négy mása kénesőt 
adatni. Qu.

1682. 31. Augusti. Batizi Jánosnak parancsoltuk Ábra- 
hám nevű sidónak 3 mása kénesőt adatni, centr. 3. A 
pénzt administrálta, fl. 450; ezt kéneső váltásra küldtük. 
Item fagarasföldi adót küldtük aznap aranyváltásra íi. 1222.

1682. 4. Septembris. Zalaknára parancsoltuk 8 mása 
kénesőnek adása felől Macskási uram számára, melynek 
az árát 7 sacskóban administrálta, fl. 1200. Qu.

1682. die 29. Septembris küldtünk Batizi kezében 
Macskási uram administrálta pénzt kéneső váltani, ezer 
forintot, fl. 1000. Item aranyváltani udvarhelyi proventust, 
négyszáz forintot, fogarasföldi adót háromszázötvenöt forin
tot, fl. 355. Summa fl. 1755. Quietantia nincs.

1682. 3. Novembris. Batizi János administrált proven- 
tust, jószágbeli pénzt, fl. 414'30. Hal árát, fl. 100. Fa árát, 
fl. 80. Kecskebőrök árát, fl. 83. Vaj árát, fl. 52'80. Urbá
rium pénzt, fl. 80. Disznó-, méh-váltó pénzt, fl. 131.93. 
Summa fl. 942'3. Q.

1682. die 6. Novembris. Batizi János administrált kilen- 
czedfél mázsa kénesőt, centr. 8 l/2- Qu.

1682. die 16. Novembris. Batizi János administrált 
kénesőben foglalt aranyat, p. nro. 824. Középső jószág 
administrálta, ugyan kénesőben fogott aranyat, p. nro. 150. 
Frisseit aranyat, p. nro. 58. Termés aranyat, p. nro. 30. 
In summa facit p. nro. 1062, ezerhatvankét nehezéket. 
Item summa pénzt, fl. 100. Kecskebőrök árát, fl. 50. Vaj 
árát, fl. 32. Zalaknai tűzifa árát, fl. 24'70. In summa 
fl. 20670, kétszázhat forintot hetven pénzt.

1682. 24. Novembris. Batizi János administrált hat 
mása és 90 font kénesőt. Faggyút, lib. 411. Qu.

1682. 25. Novembris adtam Batizi kezében aranyvál
tásra porumbáki pénzt hatszáztizenkét forintot, fl. 612. Kén
eső váltásra ötszáz forintot, Macskási uram pénze-féle.

1682. die 9. Decembris adtam Batizi administrálta kénesőt 
Macskási uramnak három mását pro. fl. 450, 2 sacskóban. Qu.

Szádeczky B . : I . A p a fi M . fejedelem u d v a r t a r tá s a .  22
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1682. 11. Decembris. Batizi János administrált kén
esőben fogott aranyot százharminczhét nehezéket, p. 137. 
Frisseit aranyot tizenegy s fél nehezéket, p. 1072 . 1 Ter
més aranyot hatodfél nehezéket, p. 572- Summa p. 153. Qu.

1682. 23- Decembris. Batizi küldött tíz mása és egy 
fertály kénesőt, centr. ÍO'I. Ennek 2 másáját Macskásinak, 
4 másáját Zoltánnak, pro fl. 900, 3 sacskóban.

1682. 29- Decembris. Batizi János küldött adó-nestet, 
nro. 27. Rókát, nro. 54. Tekenőt, 6. Qu.

Anno 1682. die 30. Decembris adott át Onagysága 
négy mása és két fertály kénesőt, centr. 4 2 — melynek az 
árát öt sacskóban administrálta, fl. 675 — Mitrovics György 
nevű görögnek.

Anno 1683. 1. Januarii adtam Batizi kezében kéneső 
váltásra ötszáz forintot, fl. 500. Ez új adás. Qu.

Anno 1683. 18. Januarii. Batizi által parancsoltuk 
adatni húsz mása kénesőt Macskási uramnak, melynek az 
árát administrálta is húsz sacskóban, fl. 3000. Erről adtuk 
quietantiát v. testimonialist ötöt, Macskásinak, mivel öt felé 
viteti. Qu.

1683. 15. Februarii adatott k. a. [= kegyelmes Asszo
nyunk] Macskási uramnak húsz mása kénesőt, melynek 
megadása felől Batizinak parancsolt, melynek az árát admi
nistrálta is tárházunkban 18 sacskóban, fl. 3000. Qu.

1683. die verő 19. Februarii küldtem kéneső váltani 
Pap Ferencztől ötszáz forintban, in fl. 500 2 sacskóban. 
Quietantiát kell várni. Qu.

1683. 9. Mártii a quietantiát elhozták.
1683. 23. Februarii adatott Onagysága harmadfél mása 

kénesőt egy görögnek, melyért adott százhét sing zöld 
gránátot, ul. 107, kiről committáltuk Batizi Jánosnak meg
adásáról, singiért fl. 3‘50. Qu.

1683. die 4. Mártii. Sigmond uramtól küldtük kéneső 
váltani utólszor administrált kéneső árában ötszáz forintot, 
fl. 500. Quietantiát kell várni tőle. Meghozta 1683.
13. Mártii. Qu.

1683. die verő 25. Mártii adtam aranyváltani porum- 
báki proventust Inczédi uram által, fl. 600. Quietantiát 
meghozták ezen hatszáz forintokról.

1683. die 6. Április. Peres által küldtünk fagarasföldi 
országadóját Batizi kezében ezerkétszázhetven forintokat, 
fl. 1270, aranyváltani, melyről quietantiát kell hozni 
Batizitól.

1 íg y ; a betű és számjelzés között mutatkozó egy nehezék 
különbséggel.
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1683. die verő 21. Április. Biró János által küldtük 
aranyváltani Máté deák pénze-félét, nyolczszáz forintokat, 
fi. 800, kiről quietantiát kell hozni.

Die 2. Maii magátúl Bíró Jánostúl ezen 800 forin
tokról quietantiáját Batizi megküldte.

1683. 1. Maii. Kis Kristóftól vevén egy fekete török 
lovat, melyért Zalaknára parancsoltuk két mása kénesőt 
adatni, 8 levél scofiummal pótolván, az mivel az kéneső 
árában adósa maradott. Az scofiumnak levelét in fi. 6 
computálván, teszen fi. 48; az többi a ló árában megyen, 
úgymint fl. 252. Qu.

1683. 15. Junii. Batizi János zalaknai udvarbíránk 
administrált tárházunkban odavaló proventust hatszázkilencz 
forintot ötven pénzt, fl. 609*50, melyrűl quietáltuk.

1683. 17. Junii. Zalatnai udvarbíránk, Batizi János 
administrált tárházunkban kénesőben fogott aranyat (lévén 
közte középső-jószág summaaranya p. 150) in summa 
m. 21*9, facit p. nro. 1017. Item termés aranyat, p. nro. 45. 
Item frisseit aranyat is, p. nro. 36. Summa facit, p. nro. 1098. 
Item egy hiúzt is vévén, in et pro. fl. 12, administrálta, 
melyekről quietáltuk.

1683. 31. Junii. Macskási Boldisár uram őkegyelme 
vévén tőlünk nyolcz mása kénesőt, melynek az árát har- 
minczadjával együtt őkegyelme embere administrálta is, úgy
mint ezerkétszáz forintokat, fl. 1200; ezen nyolcz mása 
kénesőnek adattatása felől zalatnai udvarbíránknak paran
csoltunk.

Anno 1683. die 19. Novembris. Asszonyunk őnagysága 
az cent. 8 kénesőrűl való commissiót bevétette volt, az tár
házból akarván kiadatni. De ismét visszaadatta Őnagysága 
az commissiót és parancsolt is kegyelmesen megadatása 
felől Őnagysága énnekem, azért én meg is adom, csak 
Macskási uram embere jűjjön reá. Albae ut supra. Batizi 
János mpria.

1683. 4. Julii. Abrukbányai nemesség az hadi immu
nitásért1 pro anno praesenti administrált tárházunkban kén
esőben fogott aranyat ötven nehezéket, p. nro. 50, melyrűl 
quietáltuk.

Anno 1683. die 17. Julii. Chriszta és Kiprovicza nevű 
görögök vévén nyolcz mása kénesőt, centr. 8, az hat má
sának az árát három sacskóban administrálták, úgymint 
fl. 900. Ebben a pénzben volt elegyesleg oroszlányos tallér
126. [Maradtak adósa pedig két mása kénesőnek az árával, 
úgymint, fl. 300, az úr Naláczi uram őkegyelme kezességére,

1 T. i. a magyarországi 1683. évi hadviselés mentességéért.
2 2 *
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melyet is minél hamarabb tartoznak administrálni].1 Mely 
8 mása kénesőről zalaknai ndvarbírónak committáltunk 
mindazáltal. 1. sacskóban, fl. 300. — 2. sacskóban, íl. 300. —
3. sacskóban, fl. 300. NB. Ebben van oroszl. tallér 126. 
Radnóton.

[Széljegyzetként keresztbeírva:] NB. Ezért azért {így!)1 2 
vontuk ki, hogy az úr, Náláczi uram azon fl. 300- adós
ságát meghozta, az quietantiát penig elszaggattuk.

1683. die 20. Julii. Az három sacskóban bévett kilencz- 
száz forintokat küldöttük BiróJánostúl aranyváltani, fl. 900. 
Item ugyan arany váltani Macskási Boldisár uram kén
eső árában adott pénzből adtunk, fl. 122. Item kéneső vál
tásra is, ugyan Macskási Boldisár uram kéneső árában adott 
pénzt, fl. 500.

1683. 24. Julii. Zalaknai jószágbeli aranyat öt taxás 
jobbágyink rendes taxájokon kivűl hoztanak tárházunkban 
egy darab termés aranyat, melyben mérték szerint volt 
ötvenhat nehezék.

NB. Ezért adtunk nékik fl. 150, Macskási uram kén
eső árában administrálta pénzbűi.

1683. die 26. Julii. Ennek előtte vévén Páter Kristóftól 
száztizenkilencz forintig gránátokat, ehez még tévén Páter 
Kristóf fl. 31; teszen mindöszve fl. 150, melyért adtunk 
egy mása kénesőt zalaknai udvarbíránk által.

1683. 27. Julii Rácz Tamás vévén tőlünk két mása 
kénesőt, az árát in paratis administrálta. Qu.

1683. 27. Julii. Kiprovicza nevű görög vévén két mása 
kénesőt, az árát in paratis administrálta harminczadjával 
együtt. Qu.3

1683. 1. Septembris. Batizi János zalatnai udvarbíránk 
adininistrált tárházunkban zalatnai proventust ez szerént:

Kénesőben fogott aranyat pis. 865, co nyolczszázhatvanöt. 
Abrudbányaitaxa kénesőben fogott aranyat pis. 100, <x> százat. 
Termés aranyat pis. 29- Frisseit aranyat pis. 171/2, tizenhetet, 
felet. Mely administrátiórúl quietáltuk.

1683. 3. Augusti. Adtam magának Batizinak aranyváltá
sára négyszázhúsz forintokat, fl. 420. Fejérváratt, mely pénz 
fogarasföldi országadaja pénz volt, melyről maga is quietált.

Anno 1683. 8. Septembris. Batizi János szállított le 
Fejérvárra tárházunkban huszonkét mása kénesőt, centr. 
nro. 22. Quietáltuk.

1 Az itt zárójelbe tett bejegyzés az eredetiben keresztül van  
húzva. Magyarázatát lásd a szöveg következő kikezdésében.

* Valószínűleg E z t azért helyett.
3 Ezután egy fél lapnyi hely üresen maradt.

• -•* <
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1683. 9. Septembris. Adtam Batizi Jánosnak Kriszta 
és Kácz Tamás görögök kéneső árában administrálta pénzt 
kéneső és aranyváltására ötszáz forintokat, <*> fl. 500. mely 
pénznek fl. 427 az kéneső bányászoknak való adósság. 
Marad még nála aranyváltásra, fl. 100, melyekről quietált.

NB. Ezen feljebb megirt fl. 27 költőpénz, j59j jegyű.1
1683. 24. Septembris. Adtam Batizihoz aranyváltására 

két sacskóban ; egyikben volt fl. 495, a másikban fl. 342. 
Summa facit fl. 837, melyről is quietantiáját béadta Batizi. 
Ezen pénz Apor István uram 24. Septembris administrálta har- 
minczad proventus.Item ugyan Apor István uram 24. Septembris 
administrált proventust adtam azután is két sacskóban; 
egyikben fl. 59, a másikban fl. 104. Summa fl. 1000, melyről 
és feljebb megírt fl. 837 forintokrúl együtt erről is quietált.

1683. 29. Octobris. Dévára Batizi János administrált 
zalaknai proventuspénzt e szerént: Summa pénzt fl. 187‘72, 
száznyolczvanhét forintot, hetvenkét pénzt. Hal árát fl. 100, 
száz forintot. Urbariumpénzt fl. 80, <x> nyolczvan forintot. 
Vaj árát, fl. 82, nyolczvankét forintot. Kecskebőrök árát 
fl. 132, százharminczkét forintot. Zalaknai tűzifa árát, 
fl. 24 70, huszonnégy forintot hetven pénzt. Topánfalvi 
tűzifa árát, <*> fl. 80'60, nyolczvan forintot hatvan pénzt. Ezek
ről quietáltuk.

Iteni die et anno supranotatis hajtatott Dévára ennyi 
számú marhát:

Summában vött marha: Ökör nro. 11, co tizenegy. Tulok 
egy, nro. 1. Tehén tizenhárom, nro. 13. In summa ezen 25 
vágómarhákat magunk megbecsültettük in et pro fl. 80'50, 
nyolczvan forintban ötven pénzben. Item berbécseket, sum
mában vötteket hajtatott nro. 100, százat. Becsültettük in 
et pro fl. 75, hetvenöt forintokban. Ennyiről quietáltunk.

1683- 20. Novembris. Kiprovicza Ádám nevű görög 
vévén mi tőlünk három mása kénesőt, centr. 3. Az három 
másának az árát két sacskóban administrálta, úgymint 
fl. 450 ; másáját pro fl. 150, melyet is maga tárházábúl adata 
ki Onagysága. Quietáltuk.

1683. 22. Novembris. Batizi János administrált bőrben 
kötve kénesőben fogott poraranyat, méretlen, melyet Önagy- 
sága meg nem mérettetett.

Anno 1683. 29. Novembris. Nikápolyi Lupul Máté nevű 
rácznak egy szűrke török lóért adtunk egy mása kénesőt, 
in et pro fl. 150.

1 Miként fentebb is megjegyeztem e jegy a fejedelmi tárházban 
sacskóban lévő pénzek sorszámát jelöli. Egyébféle udvartartási költség- 
jegyzékekben az ilyen utalások gyakoriak lesznek.
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Item die et anno proxime specificatis. Ternovai Görög 
Györgynek két mása kénesőt, eentr. nro. 2, melynek árát 
in paratis fi. 300, háromszáz forintokat adott bé. Maga vitte 
quietantiaját.

Anno 1683- 3. Decembris. Batizi János administrált 
huszonkét mása kénesőt, cent. nro. 22'88, korsókban.

1683. 12. Decembris. Kopovicza Kristóf nevű görög
nek adattunk egy mása kénesőt, per fi. 150, az árát 
harminczadjával beadta tárházunkban. Qu.

13. Decembris. Batizi János administrált olvasztott 
faggyat tíz mását; másájában libr. 140. In summa libr. 1400. 
Ebbűi Ebesfalvára két mását küldöttünk. Fejérvári tisz
teknek adattunk két mását. Hat másáját az alsó boltban, 
Albae. Qu.

Anno 1683. 21. Decembris administrált Batizi János 
zalaknai udvarbíránk tárházunkban kénesőben fogott aranyat 
m. 16‘25, tizenhat girát 25 nehezéket, mely tészen in summa 
p. 793, hétszázkilenczvenhárom nehezéket. NB. Ennek 
másfélszáz nehezékje a középső summás jószág annualis 
taxája pro ultimo termino. Frisseit aranyat, m. — p. 19, 
tizenkilencz nehezéket. Item termés aranyat, m. — p. 7, 
hét nehezéket, melyekrűl quietáltuk Albae.

Die 21. Decembris administrált bírságpénzt, fi. 56, 
ötvenhat forintot. Dézma méhet nyolcz kosárral administrálta 
volt Dévára, de quietantiát adtunk die supranotato.

Anno 1683. 30. Decembris. Szebeni Fabricius, avagy 
Kovács István vévén tárházunkból harmadfél mása kénesőt, 
másáját per fi. 50, az árát fi. 375, háromszázhetvenöt 
forintokat administrálta. Qu.

Anno 1683. 31. Decembris. Adtam Batizihoz restantia 
adósságot arany- és kéneső váltásra valót, pro anno 1683 
kétezerkétszáznyolczvanöt forintot, <x> fi. 2285'25, mely 
pénznek fl. 1380 forintja portusi aranya volt, az többi ugyan 
maga Batizi administrálta méh- és disznó-váltó, fl. 454'56. 
Item bírságpénz is, ff. 115'25. Item Kovács Mihály kéneső 
árában adta pénz fl. 375, melyrűl quietantiát is adott és 
az extractusának is az utolján assignált.

Anno 1683. 31- Decembris administrált disznó-váltó
pénzt, fl. 312‘87, háromszáztizenkét forintokat nyolczvankét 
pénzt. Méh-váltó pénzt, fl. 41'69, negyvenegy forintokat 
hatvankilencz pénzt. Item bírságpénzt, fl. 115 25, száz- 
tizenöt forint huszonöt pénzt. In summa fl. 469'81, errűl 
quietáltuk. Ezen pénzt ugyan Batizinak adtuk a kéneső 
váltásért. Item administrált rókabőröket nro. 44, negyven
négyet. Nestet huszonhetet, nro. 27. Item pénzen vött két 
hiúzt in fl. 22.
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Anno 1684. 25. Januarii. Fejérvárrúl szállíttatott Jeneiaz 
kénesőt {ígij!) ebesfalvi számtartónk keze alá cent, nro. 32x/2, 
in vasculis 130. Ketteibűl a bányászok kiontották. Azon
kívül, a kit Naláczi uramnak — két mását— adtanak portára.

1684. die 17. Februarii fejérvári udvarbíró, Bonyha 
János által küldöttünk Batizi uramnak fagarasi udvarbíró 
administrálta gostina proventuspénzt fl. 1000, ezer forintot, 
melynek fl. 600, aranyváltani való, négyszáz forintja kéneső 
váltani, melyről quietantiája is van az fejérvári udvar
bírónak.

Anno 1684. 2. Mártii szebeni Fabricius Mihály vitt 
tárházunkból hét mása kénesőt, centr. nro. 7, másáját per 
fl. 150. Administrálta az árát, fl. 1050. Ennek kétszáz 
forintját adtuk gyalogok fizetéséhez mindjárt.

Anno 1684. die 17. Mártii. Administrált Batizi János 
pro anno 1683. restantia rókabőröket, nro. 10, tizet. Per- 
cipiálta Grálfi.

Anno. 1684. 13. Mártii választóház szükségére admi
nistrált az ebesfalvi számtartó, Száva Péter egy fertály 
kénesőt.

Anno 1684. 27. Mártii. Fagarasban adtam maga kezé
ben Batizi uramnak kéneső- s aranyváltásra fl. 1517‘68, 
ezerötszáztizenhét forintot liatvannyolcz pénzt, mely pénz
nek ötszáz forintja kéneső-váltására, ezertizenhét forintja 
hatvannyolcz pénze aranyváltásra való. Mely pénznek 
fl. 417'68 megyesi aranyért elcserélt pénzféle, fl. 300 
szebeniek kéneső árában adta pénz, fl. 400 porumbáki 
külömb külömbféle proventuspénz; az többi ugyan porum
báki gostina pénzféle. Melyről quietált in Fogaras.

Anno 1684. 6. mensis Mártii az választóházból béhoz- 
ván az egyetmásokot, e szerént vadnak az czeitházban: 
Ezidei krecz egy tonnában. Választóvíz tíz üveggel, <x> 10. 
Karaboly, egy mása. Kállay Sámuel mp.

1684. 17. Maii. Veneczei Boér György által küldöt
tünk porumbáki, külömb-külömbféle proventust Batizi János 
kezében kéneső- és aranyváltására ezer forintot, fl. 1000. 
Item committáltunk balásfalvi udvarbíránknak, Fábián János 
uramnak rendelvén keze alul zalaknai udvarbíránk, Batizi 
János keze alá száz köböl búzát, cub. sas. nro. 100, hogy 
fordítsa azt is megírt zalaknai udvarbíránk kéneső-vál- 
tásra; illendő, ott járó árán adván ki a búzát, balásfalvi 
udvarbíránk penig a megírt búzárúl quietantiát vegyen.

1684. Junio mense Fejérvárra die ut supra 17. Maii 
szállították s eladatta fejérvári udvarbíránk.

Anno 1684. 15. Junii. Batizi János zalaknai udvar
bíránk administrált tárházunkban kénesőben fogott aranyat
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húsz girát, kilencz nehezéket s felet, ni. 20, p. 972, mely 
teszen nehezék számot p. 96972- E között vagyon középső 
jószág taxája aranya, kénesőben fogott, pro primo termino 
százötven nehezék, p. 150. A többi pénzen váltva, nyolcz- 
száztizenkilencz nehezék s fél, p. 819x/2- Bern administrált 
felső- és alsó jószág adta vaj árát, nyolczvannégy forintot 
s nyolczvan pénzt, fl. 84*80. Hal árát fl. 100, száz forintot. 
Summa pénzt is pro primo termino hatszázhat forintot, 
fl. 606. In summa fl. 790*80.

NB. Anno et die proxime annotatis ezen hétszázkilenczven 
forintokat nyolczvan pénzt, item fogarasi korcsomán kiárúit 
borok lucrumát fl. 100, száz forintot, item Markucsán 
Péter administrálta majorság borok ára költő pénzbűi 
fl. 8'70, nyolcz forintot hetven pénzt, in summa fl. 900, 
kilenczszáz forintokat adtunk Batizi János hívünk kezében.

Anno 1684. 20. Junii Sidó Samuka vitt három mása 
kénesőt, cent. nro. 3. Az árát administrálta, fl. 450, har- 
minczadjával együtt.

NB. anno 1684. 22. Junii administrált nemes, vitézlő 
Batizi János tárházunkban kénesőt, harminczöt mázsát s 
egy fertályt s tizenötödfél fontot, co cent. nro. 35, libr. 44l/2, 
kitudván akit egy korsóbúi a bányászok elontottak az 
udvaron s bévárván azt. A feljebb megírt három mását 
ebbűi adtuk Sidó Samukának, noha elsőbben Zalathnárúl 
volt rendelve commissio által, de a commissiót visszahoz
ván Batizi uram, elszakasztotta Asszonyunk őnagysága. Az
5. Julii Könczeitűl küldöttük Ebesfalvára huszonkilencz 
egész mását, marasztván el a három korsót azzal együtt, 
mely túl, sub dato 4. Julii van.1

Anno 1684. 26. Junii adtunk Batizi uramnak Kéneső 
váltásra fl. 500'8, ötszáz forintokat s nyolcz pénzt. Ennek 
fl. 220*71 a bányászoknak restantiájára való volt; fl. 300 
következendő kéneső váltásra. Balásfalvi búza árát, fl. 275*43. 
Sidó Samuka vötte kéneső árábúl, fl. 111*10. Albisi adó
pénzt, fl. 99*55. Monus-Petri adóbúi, fl. 34 67. In summa 
fl. 520*73.1 2

Anno 1684. die 4. Julii adtunk Batizi uramnak arany- 
váltásra fl. 1000, ezer forintot. Kéneső váltásra fl. 606, 
hatszázhat forintot, mely pénz volt Lészai István 28. Junii

1 Ez az utolsó mondat a Naplóban egy később beszúrt meg
jegyzés. A túl sub dato 4. Ju lii van kifejezés pedig az eredeti szö
vegben ugyanazon levél túlsó oldalára került júl. 4-iki bejegyzésre 
vonatkozik.

2 Ezen leírás első felében érthetetlen az 500 08 frt.-nak 300 és 
220'71 frt.-nyi részekre oszthatása és hibás az utána következő fel
sorolás összeadása, melynek helyes összege 520 frt. és 84 pénz.
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administrálta országadaja-féle folyó pénz. In summa fl. 1606. 
Quietantiát ez szerint vöttük.

Anno 1684. 4. Julii administrált Batizi János tár
házunkban bányászoktól summában vött kénesőt, két mását. 
Magunk tárházunkbeli, pénzen váltott kénesőt tizenharmadfél 
mását. In summa cent. nro. 14x/2, tizenötödfél mását.

NB. 5. Julii. Könczei által szállíttattuk Ebesfalvára.
Item 11. Julii küldött fel Batizi János zalaknai 

udvarbíránk négy mása kénesőt, cent. nro. 4. NB. Ezen 
négy mása kénesőt adtuk szebeni Fabricius Mihálynak 
szászsebesi Markó nevű kereskedő ember által. Én magam 
adtam a quietantiát kezében.

Item 1684. 7. Julii adtunk kéneső váltásra Batizi 
uramnak Fabricius vötte kéneső-ára pénzbűi fl. 300, három
száz forintokat. Quietantiát igy vévén.

Item Gyógyra, konyhánk tartására hajtatott megbecsült 
summában hajtott marhákat ez szerint, 7. Julii: Petrosényi 
meddő teheneket nro. 2, in fl. 5. Galaczi meddő tehenet 
nro. 1, in fl. 3. Praeszákai nro. 1, in fl. 3‘50. Fenesit nro. 2, 
in fl. 6. Ugyanodavaló borjús tehén nro. 1, in fl. 3. Summája 
az teheneknek nro. 7. Becsű szerint való árok fl. 20'50.

Anno 1684. 17. Julii vévén tárházunkból Ternovai 
Görög Tódor hat mása kénesőt, cent. 6, ebesfalvi szám
tartónknak committáltunk felőle az előbbeni félébűi. Az árát 
harminczadjával együtt administrálta, úgymint sacskóban 
fl. 900, kilenczszáz forintot. Quietantiáját ez szerint kiadtuk.

Anno 1684. 20. Julii. Fejérvártt adtunk Batizi János 
kezében aranyváltásra s kénesőváltásra hétszázhetvenegy 
forintot, fl. 771, mely pénz volt kéneső ára.

Anno 1684. 21. Julii administrált Batizi János zalatnai 
udvarbíránk háromszáz font faggyat, co libr. nro. 300.

Anno 1684. die 26. Julii administrált tárházunkban 
Batizi János pénzünkön váltott kénesőt tíz mását, cent. 
nro. 10, melyrűl quietáltuk.1

Anno 1684. 28. Julii adtunk aranyváltásra Batizi 
uramhoz ötszáz forintokat, fl. 500, fogarasi udvarbiró admi
nistrálta borok lucrumát.

Anno 1684. tertia Augusti administrált Batizi János 
kénesőben fogott aranyat, m. 12 p. 34, tizenkét girát 
harmincznégy nehezéket, mely teszen summásan hatszáztíz 
nehezéket, <*> p. 610. NB. Item ennek száz nehezékje Abrud- 
bánya városa taxája. Item termés aranyat negyvenhetedfél 
nehezéket, p. 46 7 2 , melynek 18 nehezékje leseztiek(ó/?//) sum
mában adta. Frisseit aranyat, m. — p. 39, oo harminczkilencz

1 Lapszélen: N B, minden további megjegyzés nélkül.
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nehezéket, ltem egy hiúz bőrt, in fl. 8. Ez szerint adtunk 
quietantiát. A hiúzbőrt adtuk Gálfihoz.

Anno 1684. 13. Augusti. Administrált Batizi János tár
házunkban kilencz mása kénesőt, cent. 9.1

Anno 1684. 25. Augusti. Küldtünk Radnótrúl Batizi 
János hívünk kezéhez aranyváltásra fejérvári korcsomán 
Felszegi F. kiárúltatta borok árát fl. 400, négyszáz forin
tokat. Item kéneső váltásra adtunk, ugyan fejérvári korcso- 
márúl béjött pénzt fl. 3703, háromszázhetven forintot s 
három pénzt. Errűl quietantiát kell bevárni tőle.

Item azután 26. Augusti adtunk balásfalvi proventus 
pénzt fl. 300, háromszáz forintot. In summa fl. 1070, ezer- 
hetven forintot. Ennek fl. 500 kénesőváltására, fl. 570 
aranyváltásra való. Eperjessi György által küldtük el, ennyi- 
rűl kell quientantiát bevenni.

Anno 1684. 5. Septembris. Az feljebb két NB.-vel 
megjedzett tizenkilencz mása kénesőt küldöttük étekfogónk, 
Szilágyi Lőrincz által Ebesfalvára; kirűl várunk quietantiát 
ottvaló számtartónktúl. Van. Teszen, a kit eddig a megírt 
napig oda küldöttünk hoc anno az Fejérvárrúl Könczei által 
oda szállíttatott kénesővel együtt (mely is volt negyvenhat 
mása) már in summa cent. nro. 65, három fertály, libr. 
13V2, azaz ad diem 5-dik Septembris in anno hoc 1684. 
a die 5. Julii Ebesfalvára küldetett kéneső teszen in summa 
hatvanöt mását tizennegyedfél fontot, cent. 65, libr. 1372-1 2 3

Anno 1684. 17. Septembris faggyat olvasztva libr. 327.;3 
Jószág summájában megbecsült marhákat ez szerént: Borjús 
teheneket nro 4, co in fl. 15'50. Berbécseket, nro. 40, in 
fl. 24. Item bírság marhákat ez szerint: Ökröt kettőt, 
nro. 2, in fl. (így !) Bikát kettőt nro. 2. Meddő tehenet nro. 5. 
Borjús tehenet borjústól nro. 3. Ünőt kettőt, nro. 2, Ezeket 
in fl. 57. Item: Juhot nro. 15. Kecskét nro. 13. Kecske- 
fiat nro. 7. Ezeket in fl. 18'90.

Anno 1684. die 27. Septembris administrált nemes, 
vitézlő Batizi János tárházunkban huszonnyolcz mása pén
zünkön váltott kénesőt, cent. nro. 28. Item keresben fogott, 
lopott kénesőt három, 3 fertályt administrált; lévén öszve- 
séggel cent. nro. 284. libr. 15, 115 korsókban, melyrűl ez 
szerint quietáltuk. Petri Stéfán nevű bányásztól küldtem el 
a q[uietántiát].

1 Lapszélen itt N B . van irva minden további megjegyzés nélkül. 
De ennek s a már fentebb említett N B . jelzésnek értelmét é s  
magyarázatát kevéssel alább, Anno 168 4 . 5 . S e p te m b r is  alatt meg
találjuk.

2 í g y ; a h á ro m  f e r tá l y  kihagyásával.
3 így a beküldő megnevezése nélkül.
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Anno 1684. 30. Septembris. Administrált tűzifaára pénzt 
nyolczvan forintot, hatvan pénzt, fl. 80'60. Kecskebőrök 
árát, fl. 132, százharnűnczkét forintot. Ez szerint quietáltuk.

Anno 1684. 2. Octobris. Nemes, vitézlő Batizi János 
hívünk administrált pénzünkön váltott, kénesőben fogott 
aranyat négyszázötvennégy nehezéket, p. 454, mely teszen 
kilencz girát huszonkét nehezéket, m. 9, p. 22. Item frisseit 
aranyat tizenhat nehezéket, m. — p. 16. Item külön adtunk 
négyszáz forintokat, melyen váltott aranyat porul százhatvan 
nehezéket; kénesőben fogva száznegyvennégy nehezék lőtt, 
p. 144- Quietáltuk ez szerint anno et die ut supra.

Anno 1684. 3. Octobris. Sidó Immánuel három mása 
kénesőt, cent. nro. 3. vitt tárházunkból, administrálván az 
árát, fl. 450, két sacskókban. Item Fosztó Tamás görög 
két mását, cent. nro. 2. Az árát, fl. 300 administrálta és 
ez szerint quietáltuk.

Anno 1684. 4. Octobris administrált harminczkét kosár 
méheket, alv. nro. 32. Nagyidaival rakattuk el, azon helyben, 
hova tavaly.

Anno 1684. 6. Octobris adtunk Batizi János hívünk 
kezéhez arany- és kéneső váltásra fl. 600, hatszáz forin
tokat, Sidó Immánuel és Fosztó görög Tamás vötte kéneső 
árából, 2 sacskóban.

Anno 1684. 7. Octobris. Galaczrúl administrált hét 
kosár dézma-méhet, alv. nro. 7. Nagyidai keze alá adtuk.

Anno 1684. 11. Octobris. Batizi János hívünk kezében 
adtunk szigeti kamaraispán, Rétyi Sigmond administrálta 
külömb-ktilömb proventus pénzt, hétszáz forintokat, fl. 700. 
Item fogarasi korcsománkon kiárúit boraink ára proventust, 
fl. 400, négyszáz forintokat juxta quietantiam eiusdem. 
Item azután is disponáltunk újobban ahoz többet, úgymint: 
szebeni honorárium fl. 500, ötszáz forintokat. Ugyan fogarasi 
kiárúit bor árát fl. 100, száz forintot. In summa fl. 1600. 
NB. aranyváltásra ezerkétszáz forintját, kénesőváltásra 
ötszáz forintját. Qu.

1684. 13. Octobris harmincz köpű méhet administrált, 
co alv. 31.1 Nyolcz sertéseket, nro. 8.

1684. 20. Octobris. Sidó Isáknak adtunk Fejérváratt 
egy mása kénesőt; az árát fl. 150 béadta, oo másfélszáz 
forintot. Qu.

1684. 21. Octobris birság marhákat administrált Batizi 
János ez szerint: Négy tehenet, in fl. 18. Ökröt négyet, 
in fl. 21. Tulkot kettőt, in fl. 8. Juhot tízet, in fl. 6. 
Becsült summa egész facit fl. 49.

1 Itt igy, 31-nek írva.
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1684. 24. Octobris. Lengyel Szkiszki Andrásnak adtunk 
egy mása kénesőt, pro fi. 150; Sidó Isák által adván 
qnietantiát.

Anno 1684. 26. Octobris Batizi János administrált 
zalatnai proventust ez szerént: Zalaknai suniniapénzt, 
fi. 400. Hal-ára pénzt, fi. 100. Urbárium pénzt, fl. 80. 
Disznó- s méh-váltó pénzt, fl. 129'30. Summa administrált 
709‘30. NB. Ezen pénzek négyszáz forintját Batizi kezé
ben kéneső váltani visszaadtuk; aznap quietantiát is adott 
róla. Qu,

Anno 1684. 31. Octobris administrált tárházunkban 
tizennégy mása kénesőt s harmincz fontot, cent. nro. 14, 
libr. 30, melyről quietáltuk Batizi János hivünket. Ezen 
kénesőt küldöttük kisbíró által Ebesfalvára.

Anno 1684. 10. Novembris. Alsó János uram által 
némely portai vásárlásokra adtunk két mása kénesőt, 
cent. nro. 2.

1684. 28. Novembris adtunk arany- és kénesőváltásra 
Batizi kezében udvarhelyi proventust, fl. 479'55. Sófalvi 
pénzt, fl. 100. Summa fl. 579’55. Qu. adott be.

28. Novembris administrált n. Batizi János hívünk 
pénzen váltott, kénesőben fogott aranyat, m. 13, p. 44, co 
tizenhárom girát. negyvennégy nehezéket, teszen p. 668, 
hatvannyolcz nehezéket.1 Item frisseit aranyat tizenhét 
nehezéket, p. 17. Item zalaknai tűzifa árát, fl. 24*71, 
huszonnégy forintot hetvenegy pénzt. Ez szerint adtunk 
quietantiát fiúnk subscriptiója alatt.2

Anno 1684. 21. Decembris zalaknai udvarbíránk, Batizi 
János administrált tárházunkban kénesőben fogott, pénzen 
váltott aranyat kétszázhatvannyolcz nehezéket, p. 268. 
Közép jószág taxája aranyát százötven nehezéket, 150. 
Frisseit aranyat tizenegy s fél nehezéket, p. 111/i . Termés 
aranyat nyolcz nehezéket, p. 8.

Anno et die proxime annotatis ugyan Batizi János 
commissiójábúl, mely volt fl. 1437*81, mivel fl. 237'81 el
engedtünk, adminisztrált fl. 1200, melyet ugyan kezénél 
hadtunk arany- és kénesőváltásra. Quietántiát is adott be.

Anno 1684. 23. Decembris hajtatott N. Batizi János 
három birság marhát pro fl. 9*50; ökröt egyet, tehenet egyet, 
linőt egyet.

1 így ; betűjelzésben a hatszáz kihagyásával. Ezt tollhibának kell 
vennünk, mert a 13 gira — 48 nehezéket számítva egy girára — 624 
nehezéket tesz s ehhez hozzá adva a 13 girán felül lévő 44 nehezéket, 
csakugyan 668 nehezék összeget kapunk.

- T i. ifjabb Apafi M ihály aláírásával, ki ez idő szerint már 
választott fejedelem volt.
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Anno 1684. 30. Decembris. Administrált Batizi János 
tizenhatodfél mása kénesőt, cent. nro. 15V2, melynek két 
másája pro ultimo termino zalaknai bányászok summájában 
való. Qu. Könczei által Ebesfalvára küldöttük die ut supra.

Anno 1685. 6. Januarii fejérvári boltbúi hoztunk el, ki 
mellett az útban kisbíró volt, húsz mását 80 korsókban, 
melyeknek egyik fertálya in anno 1684. 6. Septembris 
Radnóton inventarium szerint találtatott kéneső volt; elhozván 
onnan Onagysága parancsolatjából. Ez bőrben van kötve 
egy kártban.

Anno 1685. 31. Januarii. Fejérvári lakos sidók, Naphtali 
és Vidder vévén egy mása kénesőt, cent. nro. 1, az árát 
administrálván, úgymint fl. 150. Ebesfalvi számtartónknak 
azon egy mása kénesőrűl committáltunk. Qu.

Anno 1685. 14. Januarii. Administrált Batizi János 
pro anno praeterito ötvennégy rókákat, nro. 54. Huszonhét 
nesteket, nro. 27. Gálfi percipiálta.

Anno 1685. die 7. Mártii. Sistorai Yelenczei Rácz 
Péternek két mása kénesőrűl committáltunk ebesfalvi szám
tartónknak, co super cent. 2, az árát, fl. 300, administrálta.

Anno 1685. die 29. Mártii. Küldöttünk Batizi János 
zalaknai gondviselő kezéhez aranyváltásra öregbik berivói 
Boér Gáspár által kétezer forintot, co fl. 2000, fogarasi tisztek 
convictióját, melyet anno 1685. alkalom szerint fizettenek. 
Errűl quietantiának kell jőni Batizi uramtúl.

Die 11. Április ez specificalt 2000 forintokról, Batizi 
uram quietantiáját meghozta Boér Gáspár.

Anno 1685. die 18. Április. Dipaliczini Pál nevű görög 
vitt egy mása kénesőt, kirűl ebesfalvi számtartónknak 
committáltunk. Az árát, fl. 150, administrálta.

Anno 1685. 15. Maii. Zalaknai udvarbíránk kezéhez 
küldöttünk nemes, vitézlő Gyulai Sándor szolgánk által 
kétezerszáztizenhét forinto , ötvenkilencz pénzt, fl. 2117'59. 
Ez pénz állott görgényi külömb-külömb féle proventusból, 
fl. 1617'59; más része huszti proventus, fl. 500. Summa 
fl. 2117'59. Item azután is Onagysága küldött alá Gyulai uram 
keze alá ugyan Zalatnára kéneső váltásra ötszáz forintot, 
görögök adaját, fl. 500. Az megírt kétezerszáztizenhét forin
tokat. fl. 2117'59, egészen arany váltásra deputálta Onagysága.

Anno 1685. 29. Junii administrált tárházunkban nemes, 
vitézlő Batizi János kénesőben fogott s pénzen váltott 
negyvennégy gira és harmincznégy s fél nehezék aranyat, 
m. 44, p. 34'/2i facientes p. 2146]/2, kétezerszáznegyvenhat 
s fél nehezék aranyat. Item középjószág taxa, kénesőben 
fogott, három gira és hat nehezék aranyat, facientes p. 150, 
pro primo termino. Item frisseit, pénzen váltott, egy gira s
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tizenöt nehezék aranyat, facientes p. 63, hatvanhárom. Item : 
termés, pénzen váltott, tizennyolcz nehezék aranyat, p. 18. 
Item lezestiek egy esztendei taxájok termés aranyát, tizen
nyolcz nehezéket. Summa p. 36. Item pro primo termino 
summapénzt, fl. 610. Hal árát fl. 100. In summa fl. 710, 
melyet is fordított aranyváltásra béadott extractusa szerint, 
s aranyúl administrálta. Ez szerint quietálratott.

Anno 1695. 29. Junii. Assignáltunk Batizi János uram 
kezéhez aranyváltásra kétezer forintot, fl. 2000. Kéneső 
váltásra ötszáz forintot, fl. 500. Item előre váltott kéneső 
adósságában fl. 1000, ezer forintot, melylyel az bányászok
nak adós volt. Quietantiáját ezek szerint adta in summa 
háromezerötszáz forintról. NB. Ezen költség volt balásfalvi 
és kútfalvi eladott búza ára és egyéb odavaló külömb- 
külömbféle proventus az felsővisti summával együtt, 
fl. 1734'47. Porumbákon administrált korcsoma jövedelem, 
fl. 1000. Rónaszéki külömb-külömb proventus, fl. 328'25. 
Fogarasi gostina proventus, fl. 400. Ennek pótlására marhák 
vásárlására való, Yinczrűl Máté János visszahozta pénzbűi, 
fl. 37'28. így teszen in summa, fl. 3500.

Anno 1685. 4. Julii. Administrált Batizi János uram 
tárházunkbeli, pénzen váltott kénesőt negyven mását, cent. 
nro. 40. Quietantiáját ki adtam magának. Anno 1685. die
13. Augusti. Könczei által Fogarasba küldöttük egészen.

10. Julii. Hajtatott gyógyi szükségre Batizi János sum
mában adott berbécset tízet, nro. 10. Bárányt tízet, nro. 
10. Két ökröt s egy tehenet. Summában in fl. 10.

Anno 1685. 14. Julii. Percipiált Batizi János hívünk 
maga praesentiájában gyógyi feredőben kénesőváltásra 
ötszáz forintokat, fl. 500. NB. ez pénz balásfalvi búza ára, 
Portuson eladatott. Item aranyváltásra percipiált ezernyolcz- 
van forintot, fl. 1080, mely fogarasi gostina és egyéb 
accidens sub dato 20. Februarii administrált proventus, 
kirűl quietantiát adott, s a többihez fűztük.

Anno 1685. 25. Julii. Administrált Batizi János kén
esőben foglalt, pénzen váltott aranyat húsz girát, harmincz- 
kilenczedfél nehezéket marchas 20, pisiot. 39V2, mely 
teszen p. 9991/2-

Anno 1685. die 8. Augusti. Administrált Batizi János 
zalatnai inspectorunk kilencz mása s három fertály kén
esőt, cent. nro. 9, fertály nro. 3; melyet mindjárt Fogaras- 
ban küldöttünk Szilágyi Lőrincz által.1

Anno 1685. 9. Augusti. Percipiált maga Batizi uram 
Fejérváratt arany váltásra hétszáztizennégy forintokat negy-

1 A Naplóban ez után 5—6 sornyi üres hely következik.



351

ven pénzt, ti. 714‘40. NB. Máramarosi kamaraispán sub 
dato 18. Julii 1685. administrálta.

Item 10. Augusti. Percipiált praefectus uram kezébűl 
fl. 1346'08, ezerháromszáznegyvenhat forintot, mely pénzt 
administrált Páter János és Batizi János a die 22. Maii, 
ad diem 17. Julii lőtt intervallum időrűl. Következvén az 
inspectióban Batizi, sub dato 1685. 10. Augusti administrál- 
tatott pénz az harminczadrúl. Rendelte Onagysága ezen 
summának fl. 500 kéneső váltásra; az többit egészen arany
váltásra.

Anno 1685. 15. Augusti administrált Batizi uram kén
esőben fogott, pénzen váltott aranyat hétszáztizenegy nehe
zéket, p. 711. Qu.

Anno 1685. 12. Septembris küldöttünk Bíró János 
által Batizi János kezéhez aranyváltásra nyolczszáz forin
tokat, fl. 800, fagarasföldi országadaja folyó-pénzét, mely
20. Augusti administráltatott.

Anno 1685. 5. Octobris administrált Batizi János 
hívünk tűzifa árát zalaknai jószágbeliektűl, fl 24‘70. Felső 
jószágbeliektül, fl. 80.60. In summa fl. 105'30. Faggyat, 
libr. 962. Ezt Veres uram rakatta bé az alsó boltban. A 
tiszteknek adtunk egy mását.

Anno 1685. 13. Octobris administrált Batizi János 
zalaknai udvarbíránk: Pénzen váltott, kénesőben fogott 
aranyat tiz girát, harmincz nehezéket, facientes p. 510. 
NB. A quietantia így tartotta! Melynek száz nehezékje 
Abrudbánya városa taxája. Item frisseit aranyat hatvan- 
nyolcz nehezéket s felet, p. 68V2. Bajiczai poraranyat, 
huszonkét nehezéket s felet, 3 pénz nyomót, p. 22'/a, 
den. 3. Promiscue summa pisiotrum 601. den. 3.1

Item die eodem, 26. Octobris1 2: Summa pénzt pro ultimo 
termino, fl. 610. Hal árát, fl. 100. Urbárium proventust, 
fl. 80. Vaj árát, ti. 84'60. Kecskebőrök árát, fl. 131. E 
helyett az enyedi sokadalomkor adtunk Apor uram 4. Apr. 
administrálta proventust, fl. 132, mely helyében fordul 
ezen fl. 131. Summa horfum] fl. 1005'60.

Anno 1685. 25. Octobris adtunk Batizi uram kezében 
aranyváltásra hatszáz forintot, kénesőváltásra ötszáz forin
tot, in summa flór. 1100. Ez pénz ilyen volt: Flór. 550,

1 Ezután néhány sornyi üres hely, majd pedig 1685. október,26-iki 
dátummal egy keresztülhúzott bejegyzés következik. A keresztttl- 
húzást a következő megjegyzés magyarázza : N B . A z harminczadnál 
fel van írva. Minthogy pedig e kihúzott feljegyzés a megjegyzésben 
utalt helyen ugyanazon időjelzés alatt csakugyan feltalálható, itt 
mellőztük.

2 A 26. Octobris lapszélre irt közbeszúrás.
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fogarasi, sub dato 19. Octobris administrált adó folyópénz; 
íior. 250 m.-váradgyai liarminczadrúl administrált, marhák 
vásárlására való (mely helyett más kell); flór. 300, foga
rasi bor lucrum proventus, 22. Oct. administrált. Item 
dézmasertést hajtatott nro. 19, két bajiczaival együtt. Dézma- 
méhet 40 kosárral. Summa juhot nro. 30, de a tisztek 
quiet[álták].

31. Octobris administrált Batizi János uram nyári 
sajtot, nro. 11. Négy nyári tömlő túrót, melyeket fontolat- 
lan hoztak. Van benne sajt nro. 58. Item administrált őszi 
sajtot, nro. 40. N.1 Két tömlő őszi túrót, ezekben van 
sajt 20. Ennek felét Nagyidat felét Fráter boltjában rakat
tuk bé. Az nyári sajtok s túró penig van az én boltomban.

15. Novembris administrált Batizi János: Zalatna városa 
taxája kénesőt, ..négy mázsát. Pénzünkön váltott kénesőt, 
három mázsát. Oszvességgel hét mázsát. Küldöttük Foga- 
rasban Boér Sigmond uram keze alá Pálfi étekfogó által, 
kirűl quietantiát kell bévenni.

Anno 1685. 16. Novembris administrált Batizi János 
kénesőben foglalt aranyat hét girát, negyvenöt és fél nehe
zéket, m. 7, p. 45 7*. Ennek p. 150 középjószág taxája. 
Item p. 231 pénzünkön váltott. Ezt praefectus uram 
expediáltatta; kiad|tam.]

Anno 1685. 28. Novembris ebesfalvi setét boltban 
lerakott kéneső, a mint megolvashattuk volt korsó szám 
526, teszen mását 131V2- De NB. Nem mindenütt oly 
renddel van rakva, hogy megolvashattuk volna; mindazáltal 
háromszor is megolvastuk, s úgy találtuk az számtartó 
jelenlétében. NB. Egy fertályt elvittünk, mely Radnóton 
inventarium szerint találtatott.

Anno 1685. 12. Decembris. Lengyel zsidó, Jozeph 
vévén két mása kénesőt, az árát, fl. 300 beszolgáltatta ; 
committáltunk ebesfalvi számtartónknak felőle, cent. nro. 2.

A l v i n c z .

1680. 4. Junii. Maxai Ferencz [administrált]2 hét vég 
posztót, melynek hárma kétszerványolt, négye egyszer- 
ványolt, hét végben, sing száma 239, melyeket magunk 
posztósunk csinált. Item két pulykát, két tyúkot, 2. Qu.

1 Az N. betűben bizonyára Nagyidat neve rejlik, mint aki 
a beszolgáltatott sajtot kézhez, gondozásába vette. 

s A zárójelbe tett szó kimaradt.
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1680. 11. Octobris. Maxai Ferencz adott fel egy vég 
egyszerványolt posztót, ul. 36. Qu.

1680. 4. Decembris. Maxai Ferencz hozott kövér tyúkot 
4, pulykát 4, ludat 2. Qu.

1681. 18. Maii. Zöld Márton hozott egyszerványolt 
vinczi posztót, négy véget; mindenik végben 35, öt sing 
lévén, teszen ul. 150. Item négy vég kétszerványoltat is.
1. végben voltul. 36*3; 2. végben volt ul. 35*3; 3dik vég
ben volt ul. 34V2; 4dik végben ul. 37. Qu.

1681. 16. Junii. Zöld Márton küldött malaczot 12, 
tyúkot 15, tyúkfiat 10, ludat 4, pulykát 5; tejfölt oct. 2x/2. Qu.

1681. 22. Junii. Csiszár Miklós administrált tárházunk
ban vinczi, borbereki korcsomák árendájában kétszázötven 
forintot harminczkilencz pénzt, fi. 250 39. Qu.

1681. 30. Junii. Zöld Márton küldött kövér tyúkot 3, 
kövér kappant 1, pulykát 2. Malaczot 3, bőrös pecsenyé
nek valót 1. Két vég kétszerványolt posztót, ul. 68. Qu.

1681. 10. Septembris vinczi udvarbiránk, Zöld Márton 
hívünk administrált tárházunkban ott készített vinczi posz
tót öt véggel, melynek egyike kétszerványolt, az négye 
egyszer ványolt. Qu.

1681. 14. Novembris. Zöld Márton administrált három 
vég posztót; ketteje kétszerványolt, egyik egyszerványolt.
1. végben ul. 31; másik 33; harmadik 34. Qu.

1681. 20. Novembris. Csiszár Miklós administrált vinczi, 
borbereki korcsoma árendában kétszáznegyvenkilencz forin
tot hatvanegy pénzt, fi. 249'61.

1681. 25. Decembris. Zöld Márton administrált egy 
kövér pulykát, 1; kövér ludat hármat, 3. Asszú szilvát 
három vékát, 3. Qu.

1681. 31. Decembris. Zöld Márton küldött egyszer
ványolt posztót két véget, melyben volt ul. 68. Item gyap
ját, libr. 50. Qu.

Anno 1682. 17. Junii nemes, vitézlő Zöld Márton 
alvinczi számtartónk administrált tárházunkban alvinczi 
és borbereki korcsomákon elkölt borok lucrumát, száz 
forintokat, co fi. 100, melyről quietáltuk praesentium 
testimonio.

1683. 16. Novembris. Zöld Márton administrált kiké
szített, elegyes juh- és báránybőröket, hatvan; lévén fél bőr 
is köztük. Quietáltuk.

Anno 1684. 26 Septembris nemes, vitézlő Zöld Márton 
vinczi udvarbiránk administrált kilencz pénzen kiárúit, 23 
hordó boroknak az lucrumát, fi. 100. Item tizenkét-két 
pénzen kiárúit bor lucruma menvén fi. 140, száznegyven 
forintra, negyven forintját ezen dies alatt administrálta;

Szádeczky B .: I. Apafi M. fejedelem udvartartása. 23
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ötven forintot az vinczi praedicatornak adta; ötvene künn 
volt, bé kell várni. Quietáltuk száznegyven forintokról.

1684. 23. Octobris négy kövér sertést hajtatott fel. 
Nagyidai percipiálta.

1685. 24. Julii. Három veder eczetet Onagysága1 admi- 
nistrált Csernátoni által.

G ö r g é n } r.

1680. 20. Decembris Albae, Daróczi György görgényi 
udvarbíránk administrált odavaló proventust száz forintot, 
fl. 100.

1681. 18. Septembris. Vásárhelyi István görgényi 
számtartónk administrált odavaló proventuspénzt száz- 
nyolczvannégy forintot, fl. 184. Qu.

1682. 3. Januarii. Daróczi György administrált odavaló 
proventust 2 sacskóban, fl. 318. Qu.

1682. 24. Novembris. Daróczi György administrált tár
házunkban fl. 100. Qu.

1683. 13. Augusti. Vásárhelyi István görgényi szám- 
tartónk administrált tárházunkban görgényi korcsomákon 
elkölt két hordó boroknak az árát:

1. vas czédala szerint ur. 46, mérés szerint ur. 43-3, seprű 
ur. 3; per den. 12, facit fl. 4122, negyvenegy forintot huszonkét 
pénzt. 2. vas czédula szerint ur. 32-5, színbora ur. 31*1, seprű 
ur. 1*4; per den. 12, facit fl. 29 82, huszonkilencz forintot nyolcz- 
vankét pénzt.
In summa borok ára fl. 71'04, hetvenegy forintot, négy pénzt.

Item jószágbeli proventus pénzt fl. 91'82, kilenczven- 
egy forintot, nyolczvankét pénzt. In summa facit fl. 162'86, 
melyekrűl quietáltuk.

1683. a die 28. Julii usque ad diem 17. Augusti. 
Vásárhelyi István görgényi számtartónk ittvaló mulató
sunknak alkalmatosságával2 első és második asztalunkra 
fejér lisztet erogált, cub. s. nro. 24, huszonnégy köblöt. 
Item színmézet ur. nro. 1, egy vedret, melyekrűl quietáltuk.

1683. 18. Octobris. Görgényi udvarbíránk, Daróczi 
György administrált négy kötés görgényi papírosat. Quietáltuk.

1684. 20. mensis Januarii. Görgénybűl administrált 
Daróczi György udvarbíránk sertés-váltó pénzt fl. 382'83,

1 Az Őnagysága szót utóbb kitüriUték, de az által megmaradt. 
3 Ez a görgényi tartózkodás a fejedelemasszony s udvara ott 

idözésóre vonatkozik, mert a fejedelem ez idő szerint Magyarország
ban táborozott.
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háromszáznyolczvankét forintot nyolczvanhárom pénzt. Item 
az sertésőrző pásztoroktúl exigált pénzt, ti. 119, száztizen- 
kilencz forintot. Marhabőrök árát fl. 62'55, hatvankét forintot 
ötvenöt pénzt, melyről quietáltuk. Item két kötés görgényi 
papírosat administrált.

1684- 26. Maii hat kötés papírosat administrált.
Anno 1685.12. Februarii. Görgényi udvarbíránk, Daróczi 

György administrált tárházunkban odavaló proventus pénzt. 
Szalmájában kiadott egy asztag búza árát, fl. 37933. Sertések 
árát, fl. 831‘26. Item holmi proventust kiilömb-külömbfélét, 
fl. 407- In summa, ti. 1617'59, ezerhatszáztizenhét.

Anno 1685. a die 12. Septembris ad diem 18- eiusdem 
administrált Daróczi György uram ilyen bonumokat: Pro
ventus pénzt kiilömb-külömbfélét, háromszáz forintokat, 
fl. 300. Színviaszat libr. 33. Két tömlőtúróban libr. 187. Hajat, 
szekerek kenésére libr. 50. Egy általagban mézet ur. 6'7. 
Papírosat, három kötést. Liszt kőit el az ott múlatásunk 
ideje alatt:1 Első cub. 32  ; második cub. 3’3. Hoztunk radnóti 
szükségünkre1 2 másodikat cub. 10.

S z a m o s ú jv á r .

Anno 1681. 18. Augusti. Dési János szamosújvári szám- 
tartó administrált tíz hordó bor á rá t:

Első hordó ára fl. 54'72. Második is fl. 54 72. Harmadik fl. 5616. 
Negyedik fl. 43 20. Ötödik fl. 34 20. Hatodik fl. 19 44. Hetedik fl. 22 60. 
Nyolczadik fl. 22'32. Kilenczedik fl. 15*12. Tizedik fl. 9 54.
In summa háromszázharminczkét forintokat tíz pénzt, 
fi. 332-10. Qu.

Anno 1681. die 22. Augusti. Dési János szamosújvári 
számtartónk administrált egy vasas [hordó]3 szentiványi 
bornak az árát, mely volt czédula szerint ur. 37, mérés 
szerint színbor ur. 34, negyvennyolcz forintot, 48 fl. 96. d. Qu.

1681. 22. Octobris. Dési János szamosújvári számtartó 
adott fel lisztet cub. s. 5"2. Qu.

1682. 6. Augusti. Dési János administrált tárházunk
ban 3 micskei bor árát, fl. 77"76. Ezeken kívül praebendára 
vétetvén ezenféle pénzben fl. 44‘16. Qu.

1 T. i. szept. 12-étöl 18-ikáig, miként a fejedelem Naplójában
feljegyezte.

2 A fejedelem ugyanis Görgényböl Vásárhelyen és Nyárádtön 
keresztül Radnótra ment, hol szept. 19-ikétől 26-ikáig időzött. V. ö. 
Apáti M. Naplója megfelelő bejegyzésével.

3 A hordó szó az eredeti szövegből hiányzik.
23*
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K ő v á r .

[Feljegyzés nincs.]

D é v a .1

1680. 22. Maii. Mezei Sámuel holmikét hozott ez sze
rént : Vasat negyvenhárom mását, centr. 43. Konyhára 
való eszközöket tiz másábúl: Vasfedőt harminczkilenczet, 
nro. 39. Bárdot kilenczet. Vágó kést hatot. Halvágó kést 
kettőt. Rostélyt hetet. Serpenyőt hatot. Leszűrőt kettőt. 
Vaslapátot hatot. Vashorgot hatot. Vaskalánt tizenkilenczet, 
nro. 19. Pecsenye alá valót kettőt. Vaslábot hat párt. Vas- 
nyársot 6. Patkót háromszázat. Qu.

1680. 29. Julii. Dévai udvarbíránk, Mezei Sámuel 
adott fel: Sajtot hatot. Elésvajat nyolcz ejtelt. Másféle vajat 
tizenegy ejtelt. Irósvajat öt ejtelt. Mézet három ejtelt. 
Eczetet ur. 4‘3. Qu.

1680. 1. mensis Octobris. Dévai udvarbíránk, Mezei 
Sámuel administrált tárházunkban ottvaló proventuspénzt 
ötszáz forintot, fl. 500. Qu.

1680. 12. Octobris. Mezei Sámuel küldött ötszáz pat
kót, nro. 500. Qu.

1680. 14. Novembris. Mezei Sámuel hozott vasat, 
mindöszve hatvanhárom mázsát, cent. 63. Lapos szántó
vasat harminczat. Mézet két edényben húsz vedret, ur. 20. 
Sonkolyt két hordóval, vas 2. Tyúkot százat, nro. 100. 
Tyúkfiat huszonegyet, nro. 21. Item négy font viaszát, 
libr. 4. négy új hordót, nro. 4. Dátum Albae anno die 
ut supra. Qu.

1681. 20. Maii. Mezei Sámuel küldött tyúkfiat, nro. 15. 
Pipét, nro. 10. Irósvajat egy ejtelt, 1. Qu.

1681. 2. Junii. Mezei Sámuel hozott vasat, ötvenhárom 
mását, cent. 53. Ezek között van malomhoz való korong
vas 8; gerendely végében való vascsap 10; perpencze vas 
6; hosszú szántóvas 13; lapos szántóvas 8; láncz 4. Ezek
ben vas másfél mázsa. Patkót 600, patkószeget 2000. 
Szekérhez való pántszeget 1000.1 2 Tyakart {így /) 20. Ezeknek

1 Ez a czím a czímjelző bőrszalagra van jegyezve; a csoportok 
élén szokásos czím felírása e fejezetnél hiányzik.

2 E bejegyzés mellett lapszélen : R. [restat] 100 megjegyzés van.
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[súlya]1 libr. 785. Színeczetet, ur. ÍO'I. Hársfadeszkát 
100 Qu.

1681. 29. Junii. Mezei Sámuel küldött vaslánczot 13; 
vaskapát 45 ; ásót 4 ; patkószeget 1300; pántszeget 146; 
melyekre erogálódott libr. 764. Qu.

1681. 25. Julii. Mezei Sámuel küldött műveim való 
vasat aczélostúl nyolcz mását; patkót négyszázat; patkó
szeget ezeret; kerékre való pántszeget hétszázat; lécz- 
szeget ötszázat; fejszét tizenhetet; lánczot nyolczat; vas 
ásót 45; vaskapát 5; vasabroncsot egyet; csákánt tizen
egyet, 11. Qu.

1681. 1. Julii. Barcsai István uram küldött három 
mása rezet, cent. 3. Qu.

1681. 7. Aug. Mezei küldött harmincz vasfedőt; ettül 
fizettek fi. 6. Qu.

1681. 30. Septembris. Mezei Sámuel administrált 
fi. 300, egy sacskóban. Item húsz mása vasat, cent. 20.

1681. 22. Novembris Mezei Sámuel administrált kész
pénzt, fi. 200. Élés vajat másfél vedret, ur. l x/2. Majorság 
vajat hét ejtelt, oct. 7. Qu.

1681. 1. Decembris. Mezei Sámuel küldött tizenkét 
font viaszát, libr. 12. Qu.

1681. die 20. Decembris. Mezei Sámuel küldött patkót, 
480. Qu.

1682. die 18. Junii. Dévai számtartónk, Hadnagy Márton 
administrált odavaló proventust, fi. 100. Qu.

1682. 25. Junii. Hadnagy Márton küldött negyvenegy 
mása vasat; patkót 300. Csirkét 30; pipét 11. Qu.

1682. 31. (így !) Novembris. Hadnagy Márton administrált 
proventuspénzt, fi. 150. Bajniczai újbánya-proventus por 
aranyat, tizennégy nehezéket, p. 14. Yasnyársot 4, fedőt 
19, vasat, cent. 10. Eczetet ur. 14. Patkót 295. Pulykát 2; 
ludat 4. Fokhagymát, 1. Yereshagymát, libr. 3. Qu.

1682. 9. Decembris. Hadnagy Márton küldött vasat, 
cent. 9, libr. 52. Qu.

1682. die 19. Decembris. Hadnagy Márton küldött 
tyúkfiat 18, pulykát 2, ludat 4, tyúkot 11. Viaszai 1 darab
ban, libr. 17. Qu.

1683. 15. Februarii. Hadnagy Márton hozott egy hiúzt 
in fi. 8. Qu.

1683.18. Junii. Administrált dévai számtartónk, Hadnagy 
Márton vasat, libr. 190. Patkót, nro. 250. Patkószeget 
ezerháromszázat, nro. 1300. Quietáltuk róla die et anno 
ut supra.

1 A súlya  szó az eredeti szövegből kimaradt.
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1683. 5. Septembris. Hadnagy Márton dévai udvarbíránk 
hozott harminczegy mása mívelni való vasat, cent. 31. Patkót 
háromszázat, nro. 300. Poraranyat harminczkilencz nehezéket, 
felet, p. 39l/-2- Melyekről quietáltuk.

1683. 17. Septembris. Hadnagy Márton dévai udvar
bíránk administrált tárházunkban egy dévai majorság kor- 
csomán kiárúit színbor árát, mely czédula szerint volt ur. 
35, mérés szerint színbor ur. 32, per den. 9, facit fi. 23*4. 
Seprű ur. 3; ennek az ára facit fl. 72. In summa fi. 23'76, 
melyről quietáltuk.

1683. a die 14. Septembris usque ad diem 19. eiusdem 
administrált dévai udvarbíránk, Hadnagy Márton tárházunk
ban nyolcz mása vasat, hatvannyolcz fontot, cent. 8'68. 
Item szeg nélkül való patkót százhúszat, c© nro. 120. Item 
lapos vasat nyolczat, nro. 8. Viaszai tizennyolcz fontot, 
libr. 18. Másodiknak való lisztet három köblöt cub. 3'1. 
Melyekről quietáltuk.

Anno 1683- 24. Novembris. Hadnagy Márton dévai 
substitutus udvarbíránk administrált tizenkét mása vasat, 
libr. 1248.1 Százötvenhat patkót.

Anno 1684. 12. Februarii. Markocsán Péter adminis- 
trált tárházunkban Porumbákrúl odaszállíttatott s ott eladott 
búzának az árát, fl. 83, nyolczvanhárom forintot.

Anno 1684.12. Április ugyan porumbáki búzát, cub. 22, az 
árát administrálta, fl. 26*40; vékáját harmincz pénzen.

Anno 1684. 14. Junii administrált Markucsán Péter 
poraranyat administrált (így!) mely mágnessel megtisztítva 
nyomott p. 28, huszonnyolcz nehezéket.

Anno 1684. 14. Junii administrált Markucsán Péter 
dévai majorság négy hordó kikorcsomároltatott borok árát, 
fl. 108*42, ez szerint:
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vas 1. 33 39 35 6 32 24 0-78 12 3431
vas 2. 25 25 22-4 2-4 24 0-60 12 21-60

vas 3. 32-2 32-2 29-2 3 24 0-72 12 28-08
vas 4. 25'4 25-4 224 3 24 072 12 21-60

1 így; száz fontjával számítva mázsáját tehát 48 fonttal több, 
mint 12 mázsa.
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Item administrált anno et die supranotatis vasat cent. 
nro. 30'90, harmincz mását kilenczven fontot, százfontos 
másával; melyben rúdvas nro. 213, pántvas 105. Item 
patkót nro. 300, co háromszázat. Szeget, nro. 1300.

Item die 7. Julii. Gyógyra administrált Markucsán: 
Négy szalonnát, cont. libr. 127. Boreczetet in vas 1. cont. 
ur. 13. Két kősóbúi tört sót.

Die 29. Julii administrált: Fűrészvasat egyet, nro 1. 
Malomhoz való horgas vasat egyet, nro. 1. Malomhoz való 
csapvasat négyet, nro. 4. Vasserpenyőt kettőt, nro. 2. 
Kapákat ötvenkettőt, nro. 52. Hét ásót, nro. 7. Szekérre 
való lánczot hármat nro. 3. Continet libr. 370.

1684. 16. Septembris administrált: Patkót, nro. 200, 
szeg nélkül. Eczetet, ur. nro. 3'4.

1684. 23. Novembris. Dévai udvarbiránk, Markucsán 
Péter administrált poraranyat harminczhárom nehezéket p. 
nro. 33. Praefectus uram mérte. Item négy öreg bárdot 
nro. 4. Hat fejszét, nro. 6. Hat vágó késeket, nro. 6. Öreg 
szakács-késeket, nro. 4. Adattuk Nagyidaihoz ezen vas
eszközöket.

8. Novembris administrált Markucsán Péter háromszáz 
patkókat, szegek nélkül, 300.

Anno 1684. 15. Novembris. Administrált Markucsán 
Péter számunkra kövér tyúkot, nro. 8, kövér lúdat, nro. 4, 
kövér pulykát, nro. 2.

18. Decembris. Administrált Markucsán Péter dévai 
udvarbiránk, disznó aprólékokat, úgymint: Hosszú pecsenyét, 
nro. 64. Kolbászt, nro. 200. Májost, 66. Vérest, 30. 
Gyomort, nyelvet, 27. Tarpecsenyét, 18. Item boreczetet, 
ur. 14.

Anno 1685. 24. Octobris. Administrált Markucsán Péter 
öreg vasrostélyt, nro. 4; aprót is nro. 4. Vas, öreg nyársakat, 
nro. 9. Öt vasserpenyűt. Hat vágókéseket, nro. 6. Nyolcz 
fejszét. Négy ásót, nro. 4; négy kapát, nro. 4. Ennek felét 
Nagyidai, felét Fráter tötte el.

Anno 1685. 27. Novembris administrált Markucsán 
Péter odavaló proventus pénzt, fl. 405'20. Poraranyat 
harminczhárom nehezéket, p. 33. Ezt az udvarbíró pecséti 
alatt bétöttük, mivel a szebeni készület1 előttünk lévén, bé 
nem mehettünk hirtelen. Patkót, nro. 400; szeget 2000. 
Hat lábas serpenyőt; két lészárőt; vasfedőt 15. Ezeket 
Nagyidaihoz.

1 Apafi Mihály többször idézett Naplója szerint nov. 28-án el 
is indúltak Ebesfalváról Szebenbe, hova 30-ikán érkeztek meg.
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K a p n ik .1

1680. 25. Mártii. Gidófalvi Péter administrált kapniki 
ezüstöt négy darabokban, m. 33'16.

1680. 15. Junii. Alvinczi János kapnyiki gondviselőnk 
administrált futtatott, kapnyiki ezüstöt harminczöt girát, m. 35.

1680. 30. Augusti. Alvinczi János kapnyiki gondvise
lőnk administrált tárházunkban öt darab plikben levő ezüstöt 
és két kis darabocskát, hatvanegy girát tizennyolcz nehe
zéket, m. 61'18. Qu.

1680. 6. Decembris. Alvinczi János administrált négy 
darab ezüstöt plikben, negyvenegy girát huszonhat nehe
zéket, mar. 41. pár. 26. Qu

1681. die 12. Februarii adattunk választásra Szárasiá 
által három rendben administrált kapniki ezüstöt, m. 136'22.

1681. die 13. Februarii praefectusunk által az kapniki 
bányászok fizetésére adattunk székelyhídi proventus pénzből, 
fi. 350.

NB. Parancsoltunk volt erről, de az máramarosi 
kamaraispán meghalván nem adott. Az comissiót vissza 
kell kérni.

1681. 30. Április. Fogarasban adattuk fel, hogy Alvinczi 
János az mely plik ezüstöt N-Sinkre hozott volt, ott nem 
lévén az giráskű és serpenyő, akkor fel nem mérethetvén, 
mostan Kománárúl Keszelitűl Kománárúl (így!) Sárosihoz 
Fogarasban küldvén, felméretvén nyomott m. 8, p. 6.

1681. 3. Junii. Kapnyiki gondviselőnk, Alvinczi János 
administrált kapnyiki ezüstöt két plikben, huszonöt girát, 
kilencz nehezéket, mar. 25'9.

Item 30. Április 1681. praefectus uram által adminis
trált nyolcz gira hat nehezék ezüstöt, mar. 8'6, melyekről 
mostan quietáltuk mind az kettőről, in summa mar. 33, p.
6. Pápay által adtuk ki az quietantiát. Qu.

1681. 11. Április kapnyiki szükségre küldettük porum- 
báki proventust, fi. 100. Qu.

1681. die 9. Junii az kapnikbányai szükségre adattunk 
Sidó Samuka kénesőért adott pénzből százhatvannyolcz 
forintokat, fi. 168. Item aranyakot is adtunk százat, nro. 100, 
ötödfél forintjával, mely tett fl. 450 és így egész summája 
az pénznek teszen fi. 618. NB. Ez summapénzből adódott, 1 2

1 A bőrszalag-czímjelzön : Kapnyikbánya.
2 így, Sárosi helyett, kinek neve ez idő tájt a fejedelem

asszony étekfogói között van említve. De — a honnan megjegy
zésünket veszszük — a fejedelem udvara népének egyik 1684. jún. 1-én 
összeírt katalógusában is Sárási Mátyást olvasunk.
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az mostan folyó kántorra, mely kezdődött 18. Maii, fl. 40; 
az többit fordította azelőtt eltölt időre. Semmi restantia 
már aziránt fenn nem maradván, az odavaló gondviselő 
arról adott testimoniálisa szerént.

1681. 27. Augusti. Gidófalvi Péter deák kapnyiki 
tisztviselése miatt feles adósságban esvén, alkudt meg 
négyszáz forintban, melynek százát, fl. 100, administrálta; 
restál fl. 300, melyekért kezeslevele extál.

[1681. 3-dik Septembris. Administrált kapnyiki gond
viselőnk két plikben és három darabocskában harmincz 
girát és tizenkét nehezéket, m. 35. p. 12. ottvaló bányai 
ezüstöt Radnótra.]1

1681. 3. Septembris administrált ka[pniki gondviselőnk 
Yinczi János administrált (így!) kapnyiki ezüstfötharminczöt]1 2 
girát huszonöt nehezéket, m. 35, p. 25. Radnóton. Qu.

1681. 4. Septembris második kántorra, kapnyikbányai 
mívesek számára háromszáznegyven forintot hetvenkét 
pénzt, fl. 340 72. Ennek száz forintja Gidófalvi Péter 
pénze, százhatvanhét forintja küküllővári proventus, hetven- 
három forintja penig a költőpénz-féle.

Anno 1681. 4. Decembris. Alvinczi János administrált 
huszonkilencz gira ezüstöt Inczédi által. Qu.

1682. 16. Junii. Alvinczi János administrált négy 
darabban plikbeli ezüstöt harminczöt girát negyvenhét 
nehezéket, mar. 35, p. 47. Qu.

1682. 27. Augusti. Vinczi János administrált plik- 
ezüstöt nyolcz girát huszonhárom nehezéket, mar. 8‘23. Qu.

1682. die 4. Decembris. Alvinczi János administrált 
3 plikben ezüstöt harminczkét girát és huszonnyolcz nehe
zéket, m. 32'28. Qu.

1682. 3. Decembris adtunk kapnyiki szükségre tor- 
d[ai] árendát, fl. 120.

[. . . . Al]vinczi János administrált 2 pogácsa [plik]3 
ezüstöt huszonöt girát, tizennyolcz nehezéket, mar. 25. p. 18. 
Az egyik plik 3 darabban van. Qu.

1683. die 10. Mártii adtam kapnyiki bányászok restan
tia fizetésekben fagarasfödi adó perceptora, Lészai Istvántól 
percipiált fagarasföldi adópénzt háromszáz forintot, prae- 
fectus uram által. Qu.

1 Az itt zárójelben lévő bejegyzés az eredetiben keresztül van 
húzva.

2 Az itt zárójelbe írt szórészek és szó a szövegből kiszakított 
helyek értelem szerint való pótlásai.

3 Az itt egymást követő [zárójelj-ek a fentebb említett lap
szakadásnak a levél másik oldalán mutatkozó, részben kiegészített 
hiányait jelzik.
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1683. 8. Mártii. Fagarasban mértünk Tiniár Mihály 
kezében az kapnyiki ezüstöt ez szerént, választásra: 1. mérés 
mar. 15, p. 23. — 2. mérés m. 14, p. 15. — 3. mérés m. 10, 
p. 18. — 4 mérés m. 10, p. 18. — 5. mérés m. 10, p. 28. 
6. mérés m. 11, p. 30. — 7. mérés m. 15, p. 21. — 8. mérés 
m. 12, p. 06. — 9. mérés m. 10, p. 15. — 10. mérés m. 7, 
p. 47. — 11. mérés m. 18, p. 47. Summa mar. 32, p. 28.

1683. 31. Maii. Alvinczi János kapnyiki, bányai gond
viselőnk administrált tárházunkban negyvenöt gira harmincz- 
nyolcz nehezék pilkk-ezüstöt, m. 45'38, melyrűl quietáltuk.

1683. 31. Augusti. Alvinczi János kapnyikbányai gond
viselőnk administrált tárházunkban harminczkét gira ezüstöt 
egészen, m. 32, melyrűl quietáltuk.

Anno 1683. 6. Decembris kapnyiki gondviselőnk, nemes, 
v. Vinczi János administrált tárházunkban három plikk- 
ezüstöt. Egyike nyomott tizenhárom girát s két nehezéket, 
m. 13, p. 2 ; másik tizenegy girát huszonnégy nehezéket, 
m. 11, p. 24; harmadik tizenegy girát, m. 11, p. 00. In 
summa harminczöt girát huszonhat nehezéket, m. 35, 
p. 26. Qu.1

Anno 1684. 1. Mártii administrált kapniki gondviselőnk, 
Alvinczi János pilkkbeli ezüstöt három pogácsákban, m. 38, har- 
mincznyolcz girát, 12, tizenkét nehezéket, melyrűl quietáltuk.

Anno et die supranotatis adtunk következendő kán
torra, ugyan Alvinczi János kapniki gondviselőnknek, a 
bányászoknak fl. 260, den. 35.

Anno 1684. die 12. Junii. Alvinczi János kapniki 
gondviselőnk administrált plikk-ezüstöt négy pogácsákban, 
m. 40, p. 42, negyven girát s nehezéket negyvenkettőt. 
NB. Praefectus uram mérte be, ott lévén Gálfi uram is.

Recognosco quod in hoc anno 1684 die 20. Junii 
percipiáltam az mi kegyelmes Asszonyunk őnagysága paran
csolatjából nemzetes Inczédi Pál praefectus uram által az 
kapnyiki szükségre glétre való pénzt első kántorra fl. 50, 
ötven forintot, melyrűl quietálom őkegyelmét pro futuro 
testimonio. Dátum Álba Júlia anno et die ut supra: Stir- 
bicz János mp.2

1 Ez után egy lapszakadásból eredő, hiányos bejegyzés követ
kezik, melyből csak a következő megcsonkított szöveg olvasható k i:
1683. [................ ] bányászok fizetésén s glitre [................ ] fogaras fö ld i
[. . . .] négy [.............#.].

* A fentebbi két nyugtatvány szövege két papirszeletre van 
feljegyezve, melyek eredetileg a Diarium itt leírt lapjához voltak 
varrva, mint ide tartozó, de a Naplóba utólagosan be nem írható 
jegyzékek. Ezek később kiszakadtak s a szakítással a lapot is meg
csonkították. Ezen külön nyugtatvány-jegyzékek most a kötet 166. 
és 167. lapjai közé (új számozás) van betéve 166m. és 166rv. jelzéssel.
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Do pro testimonio quod in hoc anno praesenti 1684. 
die 20. Junii a mi kegyelmes Asszonyunk őnagysága nem- 
zetes Inczédi Pál praefectus uram őkegyelme által adatott 
a kapnikbányai bányászok 1684. esztendőbeli megszolgált 
fizetésekre esztendőm eltelése után való egy kántorra 
fi. 299 10, kétszázkilenczvenkilencz forintot tiz pénzt, mely
ről adtam az testimoniálisomat pro futura cautela Dátum 
Albae die et anno ut supra. Alvinczi János mp.1

1684. 25. Aug. administrált kapnyiki gondviselőnk, 
Stirbicz János három pogácsa ezüstöt, romladozva öt[. . .]d 
fél girát tizenkét nehezéket, [. . .] p. 12. Qu.1 2

1684. 29. Augusti adtam kapnyiki szükségre Pápai által 
radnóti korcsomán kiárúit 9 hordó bornak az árából fi. 115*54, 
mely is volt fi. 305'19. De a többit dragonyok számára adtuk.

NB. Ez itt feltött 115 forintot, ötvennégy pénzt vissza- 
vévén adtunk ez szerint kapnikbányai szükségre: Balás- 
falvi proventust fi. 268, kétszázhatvannyolcz forintot; 
43) jegyű költőpénzt, fi. 87*48. In summa fi. 355 48, három
százötvenöt forintot negyvennyolcz pénzt. Mely nevezet 
szerint erogálódott ezekre: Bányászok következő kántorára 
fi. 282*10. Glét vételére, fi. 50. Faggyúvételre fi. 15. Az elmúlt 
kántorra, faggyúra költ fi. 8.

Anno 1684. 5. Decembris kapniki gondviselőnk, Stir
bicz János administrált plikk-ezüstöt harminczöt girát hét 
nehezéket, m. 35, p. 7. Qu.

Die 15. Decembris adtunk Szigeti Nagy Miklós con- 
victiójábúl kapniki szükségre fi. 200, kétszáz forintokat. 
Item fejérvári udvarbíró, Bonyhai János administrálta con- 
victio-pénzt fi. 200, kétszáz forintokat.

Anno 1685. 16. Mártii kapniki gondviselő, Stirbicz 
János administrált plikkekben ezüstöt, huszonkilencz girát 
harminczhat nehezéket, m. 29, p. 36. Qu.

Anno 1685. 15. Maii kapniki szükségre, bányászok 
fizetésire vittünk ki fi. 262. Glétre fi. 63 72. Summa 
fi. 325 72 ; praefectus uramhoz.

Anno 1685. 27. Junii. Gyulai Sándor uram Kapnikon 
végezvén oda expediáltatásának alkalmatosságával rábízott 
dolgokat az feljebb megírt 262 forintokból fizetett az 
bányászoknak fi. 211*45. Glétre is adott, melylyel Alvinczi 
János miveltetett, fi. 60. Maradott még fi. 54*27, mely 
pénzt, úgymint az maradék fi. 54*27, az béállított új gond
viselőnek, Gombkötő Mihálynak assignált glétre, Quietan- 
tiáit ezeknek meghozván, vannak téve a kis rezes ládában.

1 Lásd a 362. oldal 2-ik számú jegyzetét.
2 A zárójelek a kiszakított laprészének szöveghiányait jelölik.
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6. Julii. Orosz Miklós nevű szabados által glét véte
lére adtunk harmincz forintot fl. 30, fejérvári udvarbíró 
administrálta korcsoma lucrumábúl.

1685. 6. Septembris. Gombkötő Mihály administrált 
tárházunkban kapnyiki ezüstöt huszonnégy girát 13 nehe
zéket, m. 24. p. 13. Qu.

NB. 1. Octobris. Fogarasban küldtük Boér Zsigmond 
uram kezéhez választásra.

Anno 1685. 7. Septembris. Gombkötő Mihály kapniki 
gondviselő a die 27. Maii ad diem 26. Augusti terminálé- 
dott, eltölt kántorra percipiált hetvenöt forintot, den. 95, 
fi. 75'95. Ennek fl. 50 katonai, 3. Septembris administrált 
proventus fl. 50; fl. 25’95. |40| jegyű költőpénzbűi való. 
ítem újabb kántorra adtuk glétre negyven forintot, <x> fl. 
40 bÖJ jegyű költőpénzbűi azon gondviselő kezében. Az 
újabb munkára kiküldött ezüsthöz ugyan glétre fl. 20, co 
húsz forintot azon költőpénzbűi.

1685. 15. Septembris. Kapnyiki gondviselő kezében 
adtunk rezes ezüstöt, kit Stirbicz administrált volt, negyven 
girát. Gyulai Sándor administrált rezes ezüstöt 15 girát 
ugyanazon gondviselő kezében. Summa m. 55. Öt gira 
benn az ládában maradt.

Anno 1685. 15. Septembris a mely ezüstöt (mint itt 
feljebb megírva van) úg} mint Stirbicz administrálta rósz 
ezüstöt és Gyulai Sándor uram administrálta öszveséggel, 
m. 55, újabban míveltetvén administrálta in anno praesenti
1685. die 25. Octobris huszonkét girát s tizenhét nehezéket, 
m. 27. p. 17, melyet újabban praefectus uram beméretett 
s administrált. Ez m. 27, p. 17 quietáltuk.

Anno 1685. 8. Decembris. Kapniki gondviselőnk, 
Gombkötő Mihály administrált harmincz gira tizenkét nehe
zék ezüstöt, m. 30, p. 12. Qu.

K a to n a .

1680. 10. Januarii. Katonai udvarbíránk administrált 
tárházunkban háromszáznegyvenegy forintot, fl 341. Qu.

1680. die 18. Januarii. Katonai udvarbíránk őszi sajtot 
11, libr. 57; két őszi tömlőt libr. 140; két deberke írós- 
vajat ur. 3. Qu.

1680. 3. Junii. Székely András administrált tárházunk
ban adó-nestet harminczötöt, nro. 35. Bagai oláh pap adta 
viaszgyertyát huszonnégyet, 24. Két szőr általvetőt, nro. 2.
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Katonai proventust, fi. 199'28, két sacskóban. Tizenöt nest 
árát, cum fl. 2, teszen fl. 30, egy sacskóban. Qu.

1680. 19. Junii. Székely András katonai udvarbíránk 
küldött pünkösd előtt való vajat három edényben négy 
vedret hetedfél ejtelt, ur. 4'672. Új írósvajat két edényben, 
két vedret, hatodfél ejtelt, ur. 2’572. Tizenkét új sajtot, 
cont. libr. 258. Qu.

1680. 15. Augusti. Székely András administrált tár
házunkban fl. 100. Tavalyi írósvajat hét vedret, hat ejtelt, 
ur. 7'6. Ezidei írósvajat hét vedret, negyedfél ejtelt, ur.
7-37.. Qu.

1680. 23. Augusti. András deák küldött egy fazék 
vajat, just. 2. Két darab viaszai, libr. 42. Mázas fazakat
100. Lábost 4. Fedőt 60. Qu.

1680. 10. Novembris. András deák hozott egy őszi 
tömlőt, cont. libr. 60. Őszi sajtot 10, cont. libr. 66. Két 
de’berke vajat ur. 27 2. Négy kövér kappant; lúdat, kövért, 
10. Egy hordó mázas edényeket, nro. 80. Pénzt, fl. 160, 
egy sacskóban. Qu.

1671. 16. Februarii. András deák hozott egy darab 
viaszai, libr. 40. Qu.

1681. 3. Augusti. András deák adott fel írósvajat, ur. 
2‘2. Színvajat, ur. 2. Asztalra írósvajat, libr. 5. Útra 1 irós- 
vajat oct. 1. Nyári sajtot, nro. 22, cont. libr. 396. Szin- 
eczetet ur. 54. Tejfelt oct. 472- Qu.

1681. 7. Augusti. András deák küldött huszonöt sajtot,
25. Lisztet cub. s. 24. Qu.

Anno 1681. die 9. Augusti katonai udvarbíró, Székely 
András administrált ott létünk alatt1 2 kikorcsomárlott borok 
árát, fl. 160. Ugyanott kikorcsomárlott méhser árát, fl. 5366. 
Ugyan katonai convictiót summa, fl. 157‘68.

Die 24. Augusti anno 1681. katonai számtartónk, Vásár
helyi Mihály administrált konyhánk szükségére boreczetet, 
ur. 8‘3.

Die 25. Augusti anno 1681. administrált Székely András 
inventáriumbeli színmézet, ur. 57, két hordókban. Item 12 
deberkében írósvajat, 100 ejtelt.

1681. 22. Octobris katonai udvarbíró adott fel lisztet, 
kit Kadnótról hoztak, cub. sax. 10. Qu.

1681. 27. Octobris katonai udvarbíró, Székely András

1 Apafi Mihály fejedelem u. i. Naplója szerint, júl. 30-án este 
Katonába érkezett, hol a váradi basának egyik emberét fogadta s 
aug. 4-ikén eltávozott Katonából. András deák alatt pedig Váralyai 
András katonai számtartó értendő.

2 A fentebb jelzett júl. 30-tól aug. 4-ig terjedő katonai tartóz
kodást kell érteni.
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küldött Szamosújvárra két berbenczében mézet két vedret, 
két ejtelt, urn. 2, oct. 2. Irósvajat egy berbenczében kilencz 
ejtelt, co oct. 9. Qu.

1681. 29. Octobris. András deák adott fe l1 őszi tömlőt 
egyet, 1; őszi sajtot hatot; irósvajat egy edénynyel, ur. 
1'2. Qu.

1681. 30. Decembris. Székely András administrált tár
házunkban száz forintokat, odavaló proventust. fl. 100. 
Quietáltuk,

1682. 17. Januarii. Székely András administrált tár
házunkban fl. 54. Qu.

1682. 22. Julii. András deák küldött nestet. ötvent, 
nro. 50; két szőr általvetőt 2; két csomó viaszát, 2. Qu.

1682. 8. Septembris. András deák küldött irósvajat 
ur. 116. Qu.

1683. 6. Április. Székely András administrált borgai 
adónestet ötvent, nro. 50. Egy általvetőt nro. 1. Qu.

1682. 8. Maii katonai udvarbíró, Székely András kül
dött Fogarasban őszi sajtot, nro. 20. Egy őszi tömlőt. Viaszát, 
libr. 50. Quietáltuk.

1683. 27. Junii katonai udvarbíránk, Székely András 
tizenkét nyári új sajtokat, nro. 12, melyrűl quietáltuk.

1683. 10. Julii katonai udvarbíránk, Székely András 
administrált tárházunkban restantia proventuspénzt két 
sacskóban kétszáz forintot, co fl. 200, melyrűl quietáltuk.

1683. 12. Novembris. Székely András katonai udvar
bíránk administrált odavaló proventust tárházunkban két
száz forintokat, co fl. 200, melyrűl quietáltuk.

1683. Anno et die supranotatis ugyan Székely András 
administrált egy őszi tömlőtúrót, cont. libr. 84. Őszi sajtot 
tizennégyet, nr. 14. Hat deberke vajat, ur. nro 6.

1683. 28. Novembris. Székely András administrált 
három darabban száz font viaszát, libr. 100. Item két forint 
28 pénz ára vereshagymát, co per fl. 2'28.

Anno 1683. 23. Decembris. Székely András vétet
vén foghagymát huszonkét koszorúval, koszorúját kilencz 
pénzen, teszen fl. T98. Konyhánk szükségére admini- 
strálta. Qu.

Anno 1684. 17. Augusti administrált, Székely András 
proventus pénzt, fl. 100, száz forintot. Nestet ötvent, nro. 
50. Nyári sajtot tízet, nro. 10. Tavalyi irósvajat hét deber- 
kében, ur. 9, kilencz vedret. Ezidei irósvajat két deberké- 
ben, két vedret s hat ejtelt, ur. 2‘6.

1 A fejedelem u. i. okt. 29. estéjétől 31. reggeléig újból Kato
nában tartózkodott.
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12. Septembris administrált katonai udvabíránk ezidei 
vajat négy tonnácskában, in summa, ur. 5‘4. Tavalyi mézet 
két edényben, in summa. ur. 9'2. Ezeket, mind vajat, mézet, 
Nagyidai boltjában töttiik, de Ebesfalvára kell vinni.

16. Septembris administrált egy általag méhsert, cont. 
ur. 9, kilencz vedret. Húsz nyári sajtokat, nro. 20.

8. Novembris administrált Székely András: Hat őszi 
sajtot, nro. 6. Őszi tömlő túrót, nro. 1, libr. 90.' Ezidei 
írós vajat 2 kis általagban, ur. 26.

25. Novembris administrált odavaló proventus pénzt 
ötven forintot, fi. 50.

4. Decembris administrált Székely András apróbb őszi 
sajtot hatot. Nagyobb és előszöri fejés sajtokat négyet, 
nro. 4.

1684. 18. Decembris administrált Székely András 
ezidei viaszai ötven fontot, libr. 50. Láposi mázos fazokat, 
nro. 50. Csuprot, nro. 25. Porsolót, nro. 20. Tejfel sós 
tejet, ur. 11‘2. Diót, cub. 0‘3V2.

Anno 1685. 5- Mártii administrált Székely András tár
házunkban odavaló, eladott búzának az árát, fi. 823, nyolcz- 
százhuszonhárom forintokat.

22. Mártii administrált Székely András egy tömlő- 
túrót, cont. libr. 96. Négy őszi sajtot, cont. libr. 18. Két 
edényben írós vajat, ur. 2‘5. Egy deberbe sós tejet.

8. Julii administrált katonai udvarbíránk eladott, aljos 
búzának az árát, négyszáz forintot. Volt cub. sax. 100 a 
búza. Vékáját per fi. 1. Item ötven nestet, nro. 50. Két 
szőrtarisznyát, nro. 2.

2. Septembris commissio szerint Beszterczén vásárolván, 
administrált ilyen bonumokat : Glétet ottvaló proventust, 
1 mását, fi. 14. Item egy mására magunk ktildvén fi. 10. 
Toldotta cum fi. 4. Zambori gyolcsot 1 véget, per fi. 10. 
Visnyói gyolcsot 1 véget, per fi. 11. Sáfrányt fél fontot, 
per fi. 16. Egy vég szőr-atlaczot, per fi. 7’80. Sulymot, 
den. 90.

12. Septembris administrált katonai udvarbíránk nyári 
sajtokat, nro. 10. Mázos fazokat, nro. 150. Tálakat, nro. 80.

17. Octobris őszi sajtot, nro. 10. Mézet, ur. 5‘6. 1

1 E két (sajt és túró) bejegyzéshez lapszélen Dési név van 
feljegyezve. Bizonyára a beszolgáltatások átvevőjének neve.
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B a l á s f a l v a . 1

1680. 20. Januarii. Fábián János küldött két deberke 
írósvajat, ur. 7’1 V2. Egyik tavalyi, másik annakelőtti Kövér 
pulykát hatot. Kövér kappant négyet. Qu.

1680. 25. Februarii. Fábián János administrált tár
házunkban felsővisti summapénzt, fi. 19375. -Száraz kor- 
csomabor árát, fl. 23'46. Tota summa teszen fi. 217‘21. 
ltem rókát is kettőt, 2. Qu.

1680. 3. Április. Fábián János küldött egy deberke 
írósvajat, ur. 2'5. Item két ejtel új írósvajat. Qu.

1680. 7. Junii. Fábián János küldött szineczetet nyolcz 
vedret, írósvajat két ejtelt; tejfelt három ejtelt. Qu.

1680. 23. Junii. Fábián János küldöttt búzát, cub. 
sax. 20. Qu.

1680. 2. Julii. Fábián János küldött négy pulyka
fiat. Qu.

1680. 5. Julii. Fábián János administrált tárházunkban 
proventus pénzt ez szerint: Balásfalvi proventust, fl. 260'25. 
Felsővisti summa pénzt, fl. 193'75. Száraz bor árát negy
venhét forintot, fl. 47. Tota summa ötszázegy forintot, 
fl. 501; 3 sacskóban van. Qu.

1680. 29. Septembris. Fábián János küldött fejér 
lisztet öt köblöt, cub. s. 5'2. Qu.

1680. 13. Octobris. Fábián János küldött nyolczadfél 
köböl fejér lisztet, cub. s. 7'2. Qu.

1680. 16. Octobris. Fábián János küldött fejér lisztet, 
cub. s. 6. Kövér pulykát, 6. Kövér kappant, 6. Kövér 
ludat, 3. Pulykafiat, 20. Egy átalag sós egrest. Fél ejtel 
írósvajat. Qu.

1680. 18. Octobris. Fábián János küldeti második 
lisztet, cub. sax. 6‘2. Qu.

1680. 4. Novembris. Fábián János administrált pro
ventus pénzt kétszáz forintot, fl. 200. Qu.

1680. 6. Novembris. Fábián János küldött lisztet, cub. 
s. 10. Qu.

1680. 10. Nobembris. Fábián János küldött második 
lisztet, cub. s. 10. Kövér pulykát, 4. Kövér kappant, 4. 
kövér ludat 4. Qu.

1680. 17. Novembris. Fábián János küldött lisztet, 
cub. s. 8'2. Qu. 1

1 E czím a fejezet éléről hiányzik. A börszalagon szokásos 
czimjelzés eredetileg megvolt. Most azonban a bőrszalagjelzö is 
hiányzik s annak csak a lapszéléhez ragasztott megmaradt része jelzi, 
hogy eredetileg megvolt.
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1680. 2. Decembris. Fábián János küldött első lisztet, 
cub. s. 10; másodikat is, cub. s. 10. Qu.

1680. 4. Decembris. Fábián János küldött kövér 
pulykát, 4. Pulykafiat, 10. Kövér kappant, 4. Ludat, 3. Qu.

1681. 12. Februarii. Fábián János küldött felsővisti 
summapénzt, fi. 196*25. Száraz bor árát, fl. 23*75. Róka
bőrt, kettőt. Qu.

1681. 21. Maii. Fábián János küldött első fejérnek 
való lisztet, cub. s. 8. Második fejérnek valót, cub. s. 8. 
Egy korsó tejfelt, vas 1. Qu.

1681. 23. Mai. Fábián János küldött kövér ludat, 
kettőt. Kövér pulykát, 2. Kövér kappan, 2. Pípét, 6. Sós 
káposztát, vas 1. Qu.

1681. 28. Maii. Fábián János küldött fejérnek való 
lisztet tíz köblöt, cub. s. 10. Második fejérnek valót, cub. 
s. 10. Fél ejtel írós vajat. Qu.

1681.10. Junii. Fábián János küldött három kappant, 3. 
Öt tyúkot, nro. 5. Négy ludat, nro. 4; kövérek. Qu.

1681. 15. Junii. Fábián János küldött pulykát, ötöt. 
Ludat, négyet. Lúdfiat, négyet. Tyúkot, ötöt. Tyúkfiat, 10. 
Kappant kettőt, 2. Qu.

1681. 16. Junii. Fábián János küldött Kútfalváról 
irósvajat, ur. 3 3. Tejfelt hat ejtelt. Ludat, 4. Ludfiat, 6. 
Kappant. 4. Tyúkot, 6. Tyúkfiat, 10. Qu.

1681. 25. Junii. Fábián János küldött tárházunkban, 
fl. 200. Qu.

1681. 3. Julii. Fábián János administrált tárházunkban 
fl. 138*60. Qu.

1681. 16. Julii. Fábián János küldött kövér pulykát, 12. 
Kövér ludat, 5. Kappant, 6. Tyúkat, 6. Radnóti számtartó 
adott quietantiát rólok.1 Qu.

1681. 16. Julii. Fábián János küldött malaczot, 10. 
Tejfelt, oct. 4. Irósvajat, oct. 1. Qu.

1681. 23. Julii. Fábián János küldött tíz deberke írós- 
vajat; kettei az idei, kettei harmadidei, hata tavalyi, 
melyekben van veder szám ur. 17*6. Sótalan irósvajat egy 
ejtelt, oct. 1. Qu.

1681. 27. Julii. Fábián János küldött felsővisti summa
pénzt, fl. 196*25. Száraz bor árát, fl. 47*50. Teszen 
fl. 243*75. Qu.

1681. 28. Septembris. Fábián János küldött első fejér 
lisztet, cub. s. 3*2. Második lisztet, cub. s. 3*3. Qu.

1 Júl. 4. és 30-ika között ugyanis a fejedelem és udvara Rad- 
nóton tartózkodott, hol ugyanezen hónap 9-ikén országgyűlése 
nyílt meg.

Szádeczky B .: I. Apafi M. fejedelem udvartartása. 24
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1681. 3. Octobris. Fábián János küldött második 
lisztet, cub. s. 10. Őszi sajtot is, 10. Qu.

1681. 8. Novembris. Fábián János adott fel tiz őszi 
sajtot, nro. 10. Qu.

1681.3. Novembris. Fábián János küldött tíz őszi sajtot. Qu.
1681. 12. Novembris. Fábián küldött négy szalonnát, 

libr. 293. Qu.
1681. 2. Decembris. Fábián János küldött négy kövér 

kappant. Négy kövér tyúkot. Tíz tyúkfiakat, nro. 10. Qu.
1681. 13. Decembris. Fábián János küldött egy sza

lonnát, libr. 61. Egy tömlő túrót, libr. 145. Irósvajat fél 
ejtelt. Tejfelt egy ejtelt. Eczetet, ur. 13. Első fejérnek 
való lisztet, cub. s. 10, második is cub. s. 10. Qu.

1682. a die 4 ad diem 13. Januarii.1 Fábián János ott
létünkben adott fel eczetet, ur. 6 6. Egy szalonnát, libr. 90. 
Tíz őszi sajtot, libr. 80. Két tonna irósvajat; a kettőben 
ur. 2'2. Tyúkfiat, 12. Kövér tyúkot, 6. Kövér ludat, 3. 
Kövér pulykát, 5. Kövér kappant, 1. Malaczot, 5. Azután 
ösment ad diem 13- Januarii ugyan balásfalvi udvarbíránk, 
Fábián János administrált: Első fejérnek való lisztet, tiz 
köblöt. Másodiknak valót tizenhárom köblöt. Irósvajat 
3 edényben, ur. három vedret hét ejtelt. Kövér pulykát, 2. 
Kövér ludat, 3. Tyúkfiat, 21. Malaczot, 12. Ó szalonnát, 
egyet. Új szalonnát is egyet. Egy tömlő túrót, libr. 133. 
Nyári sajtot 5, libr. 90. Eczetet, ur. 9. Qu.

1682. 20. Februarii. Fábián János administrált summa
pénzt tárházunkban, fi. 196 25. Száraz bor árát, fi. 23‘75. 
Disznó-váltó pénzt, fi. 47'23. Summa administrált egy 
sacskóban fi. 267’23. Item urbárium szerént tartozandó két 
rókabőrt, nro. 2. Qu.

1682. 17. Junii. Fábián János küldött első fejérnek 
valót, cub. sax. 10. Másodiknak valót is, cub. s. 10.

1682. 19. Junii. Fábián János küldött kövér pulykát, 
tyúkot, lúdat, kappant kettőt-kettőt. Irósvajat egy ejtelt, 1. Qu.

1682. 29. Junii. Fábián János küldött kappant, lúdat, 
tyúkot, pulykát kettőt-kettőt. Qu.

1682. 3. Julii. Fábián János küldött visti summa-pénzt, 
fi. 196'25. Korcsoma bor árát, fi. 47'50. Item 10. Julii első 
fejérnek való lisztet, cub. s. 15, másodiknak is, cub. s. 15. 
Szalonna, nro. 5, libr. 338. Eczetet, ur. 14. Qu.

1682. 18. Julii. Fábián J. küldött irósvajat két ton
nával, ur. 6‘9. Tavalyi színvajat 29 fazékkal, ezidei vajat 
12 fazékkal. Qu.

1 Apafi Mihály feledelem Naplója ezt a balázsfalvi tartózkodást 
jan. 2-ától 13-ikáig jelzi.
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1682. 23. Julii. Fábián János küldött két tonna írós- 
vajat, ur. 4‘3. Qu.

1682. 26. Julii. Fábián János küldött elsőnek való 
lisztet, cub. s. 10; második cub. s. 10. Qu.

1682. 8. Septembris. Fábián János administrált oda
való proventust, fl. 199'58. Qu.

1682. 29. Octobris. Fábián János administrált szalon
nát 3, libr. 240. Színvajat, ur. 10. Irósvajat, ur. 7'4. Nyári 
sajtot négyet, őszit 3. Eczetet, ur. 12 7. 2. Novembris 
lisztet, másodiknak valót, cub. s. 10. Qu.

1682. 9. Novembris. Fábián János küldött lisztet, 
cub. s. 10. Qu.

1682. 23. Novembris. Fábián János küldött öt köböl 
fejérnek valót és öt köböl másodiknak való lisztet. 4 kövér 
pulykát, négy ludat, két kappant és két tyúkot. Qu.

1682. 24. Novembris. Fábián J. küldött öt köböl első
nek való lisztet és öt köböl másodiknak valót, cub. s. 10 
in summa. Qu.

1682. 31. Novembris. Fábián János küldött négy sza
lonnát, libr. 329. Eczetet, ur. 3. Két ejtel új írósvajat 
küldött négy ízben. Qu.

1682. 9. Decembris. Fábián János küldött irósvajat 
1 tonnában, libr. 2*4. Qu.

1682. 14. Decembris. Fábián János küldött két sza
lonnát, libr. 139. Őszi tömlőt egyet, libr. 171. Eczetet, 
ur. 4*1 V2. Qu.

1682. 29. Decembris. Fábián János küldött 3 szalon
nát, libr. 207. Eczetet egy átalagban ur. 3'6. Qu.

1683. 31. Januarii. Fábián János küldött első fejér 
lisztet, cub. s. 10; másodiknak valót, cub. s. 18. Kövér 
pulykát 10, ludat 10, kappant ötöt, 5. Qu.

1683. 13. Februarii. Fábián J. küldött summapénzt, 
fl. 197'50. Száraz bor árát, fl. 23'25. Két rókabőrt, 
nro. 2. Qu.

1683. 13. Junii. Fábián János administrált tiz köböl 
fejér lisztet, cub. nro. 10, melyről quietáltuk.

1683. 15. Junii. Balásfalvi udvarbíránk, Fábián János 
küldött pulykát négyet, nro. 4, ludat 4, kövér tyúkot 
négyet, nro. 4, kappant egyet, nro. 1, melyről quietáltuk.

1683. 21. Julii administrált Fábián János nyolcz köböl 
második fejér lisztet, s. cub. 8.

1683. 26. Julii administrált Fábián János tárházunk
ban felsővisti summapénzt, fl. 195'1, co százkilenczvenöt 
forintot egy pénzt. Item száraz korcsoma bor árát, fl. 46*16. 
oo negyvenhat forintot tizenhat pénzt. In summa fl. 241'16, <*> 
kétszáznegyvenegy forintot, tizenhat pénzt. Qu.

24*
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1683. 8. Septembris administrált balásfalvi számtartó, 
Sztaniszlai Boldisár három veder eczetet s két ejtelt, 
ur. nro. 3‘2.

1683. 23. Septembris Fábián János balásfalvi udvar- 
bíránk administrált első fejérnek való lisztet tíz köblöt, 
cub. s. 10, másodiknak való lisztet is tíz köblöt, cub. 10. 
Quietáltuk.

1683. 6. Octobris. Fábián János balásfalvi udvarbíránk 
administrált első fejér lisztet 8 sákban, cub. 10; második 
lisztet tíz köblöt, cub. 10. Quietáltuk.

1683. 12. Octobris balásfalvi udvarbíránk, Fábián
János administrált első fejér lisztet tizenöt köblöt, cub. s. 
nro. 15; második lisztet is tizenöt köblöt, cub. sax. nro. 15; 
négy kövér ludat, négy kövér pulykát, 4 kövér kappant, 
hat kövér tyúkot, Dévára. Qu.

1683. 15. Octobris balásfalvi udvarbíránk, Fábián
János administrált negyven köböl árpát, cub. s. 40, mely
ről quietáltuk.

23. Octobris ugyan árpát ötven köblöt, cub. nro. 50.
1683. 29. Octobris balásfalvi udvarbíránk, Fábián

János administrált Dévára: Praebenda, vagy asztali czipó- 
nak való lisztet, sax. cub. nro. 80, nyolczvan köblöt. Köz 
czipónak való búzát, sax. cub. 50, ötven köblöt. Két 
tömlő túrót, ezideit. Egy tonna írósvajat, ur. nro. 1, <x> egy 
vedret. Második tonna írósvajat, ur. nro. 2‘3, két vedret 
s három ejtelt. Sótalan új írósvajat, oct. 1x/2, másfél 
ejtelt. Qu.

1683. 8. Novembris. Fábián János balásfalvi udvar
bíránk administrált öt szalonnákat, cont. libr. 274, két
százhetvennégyet.

Anno 1683. die 16. Novembris. Fábián János admi
nistrált első fejér lisztet tíz köblöt; másodikat is tiz köb
löt. Quietáljuk.

1683. 2. Decembris administrált első fejér lisztet tiz 
köblöt, cub. nro. 10; második fejér lisztet is tíz köblöt, 
cub. nro. 10. Sótalan írósvaj, a kit egynéhány ízben kül
dött, oct. nro. 10.

9. Decembris: Három tonna vajat, kettei tavalyi, egyik 
ezidei vaj ; facientes in summa ur. nro. 5'3. Qu.

13. Decembris administrált első fejér lisztet tíz köb
löt, második fejér lisztet, cub. 10. Qu.

14. Decembris két kövér kappant, két kövér ludat, 
két kövér pulykát. Qu.

17. Decembris ott levert disznó aprólékot administrált: 
Kolbászt, nro. 50, ötvent; májost, nro. 26; gömböczöt, 
nro. 6. Item másodszor kolbászt, nro. 25, májost 25.
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Item 1683. 29. Deceinbris administrált Fábián János 
első fejér lisztet, cub. s. nro. 5, öt köblöt; második fejér 
lisztet, cub. sax. nro. 5, öt köblöt. Qu.

Anno 1684. 19. Januarii hat kövér pulykát, nro. 6, 
hat kövér ludat administrált konyhánk szükségére balás- 
falvi udvarbíránk, Fábián János. Qu.

Anno 1684. 23. Februarii Fábián János balásfalvi 
udvarbíránk administrált tárházunkban az elmúlt 1683. 
esztendőre tartozó felsővisti summapénzt kétszáz forintot, 
fl. 200. Item száraz korcsoma bor árát, fl. 24; item havasi 
gostina pénzt, fl. 136; item ugyan az elmúlt 1683 eszten
dőre tartozó balásfalvi proventuspénzt is, fl. 200. Mely in 
summa teszen fl. 560. Item rókabőrt, nro. 2, kettőt. Melyek
ről quietáltuk.

Anno 1684. administrált Fábián János balásfalvi udvar
bíránk kövér pulykát nro, 8, kövér ludat nro. 4, 9. Mártii.

Anno 1684. 5. Április administrált Fábián János irós- 
vajat három deberkében hat vedret s egy ejtelt, egy csupor 
sótalan írósvajat, Nagyidai boltjában.

Anno 1684. 13. Junii. Fábián János administrált balás
falvi búza árát, fl. 275 43. Pro anno 1682. a die 20. Maii, 
ad 30. Decembris tartozó restantia pénzt, fl. 80‘3. Sze
gények búzája árát, fl. 154‘80. In summa ötszáztíz forintokat 
huszonhat pénzt, fl. 510'26.

16. Junii hoztanak Balásfalvárúl három deberkében 
írósvajat, ur. 7*6, hét vedret s hat ejtelt. Kettei tavalyi, 
harmadik harmadidei. A leány boltjában.

26. Junii tavalyi írósvajat két deberkében administrált 
balásfalvi számtartó, ur. 2*7.

28. Junii ezidei írósvajat, ur. 1*1. Kövér majorságot: 
Pulykát, nro. 4. Ludat, nro. 4. Pipét, nro. 4.

Item 14. Julii administrált első fejér lisztet, cub. 
sax. 10; második fejér lisztet is, cub. sax. 10. Fél ejtel 
írósvajat, oct. V2.

Anno 1684. 19. Julii. Fábián János administrált szár
nyas, kövér majorságot ez ezerint: Pulykát négyet, nro. 4. 
Ludat hármat, nro. 3. Tyúkot négyet, nro. 4.

26. Julii administrált Fábián uram első fejér lisztet, 
cub. sax. nro. 5, második fejér lisztet, cub. s. nro. 5. 
Tavalyi írósvajat két általagban, ur. 4*5. Ezidei nyári sajtot 
kettőt, nro. 2. Praebenda vereshagymát, cub. s. 1.

31. Juhi administrált első fejér lisztet, cub. s. nro. 5.
1684. 10. Augusti. Fábián János administrált balás

falvi proventust, fl. 300. Felsővisti, tavalyi summapénzt, 
fl. 200. Száraz korcsoma pénzt, fl. 48. Malomban jutott 
ros- és búza árát, fl. 20. Summa fl. 568. Qu.
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Diebus 9. et 10. Augusti négy szalonnát, cont. libr. 125. 
Két sajtot, cont. libr. 126. Első fejér liszt, cub. 8; második 
cub. 5. Eczetet, ur. 4. administrált Balásfalván létünkben.1

17. Augusti. Fábián János administrált négy veder s 
öt ejtel ezidei irósvajat, <*> ur. nro. 4’5.

24. Augusti első fejér lisztet, cub. 10; második fejér 
lisztet, cub. 10, administrált.

Anno 1684. 10. Septembris három szalonnát felső 
konyha szükségére, cont. libr. 221. Hat sajtokat, cont. 
libr. 80.

Anno 1684. 11. Septembris administrált első fejér 
lisztet tíz köblöt; második fejért is tíz köblöt.

Anno 1684. 14. Septembris administrált ismét öt köböl 
fejér első lisztet, de NB. minden vékát elcsapva küldték, 
lígy is quietáltuk. Zabot, cub. 60.

16—17. Septembris praebendára való szalonnát, nro. 6, 
libr. 339. Kövér pulykát, nro. 20. Kövér hidat, nro. 18. 
Kövér kappant, nro. 8. Kövér tyúkot, nro. 10. Árpát, cub. 
sax. 30. Quietáltuk.

24. Septembris administrált Fábián János első fejér 
lisztet, cub. sax. nro. 9*3; második fejér lisztet, cub. sax. 10. 
Árpát tíz köblöt, cub. sax. 10. Melyekrűl is quietáltuk 
e szerint.

29. Septembris első fejért, cub. sax. 10; második lisztet, 
cub. sax. 10.

2. Octobris tizenöt köböl árpát, 4 pulykafiút admi
nistrált.

4. Octobris administrált konyhánk szükségére pulyka
fiat, nro. 6.

9. Octobris administrált első fejér lisztet, cub, s. 10; 
másodikat is, cub. s. 10.

19. Octobris administrált lisztet elsőt, cub. 10; máso
dikat, cub. 10. Diversis diebus irósvajat, oct. 7.

20. Novembris item administrált első fejér lisztet, 
cub. 10; másodikat is tíz köblöt, cub. 10. Hat szalonnát, 
cont. libr. 209.

Die 7. Decembris. Balásfalvárúl administrált: Avas 
disznó aprólékot, úgymint órját harminczötöt, nro. 35. 
Disznólábat, nro. [ . . . ] .  Soldort [ . . . ] .  Oldal p[ecsenyét], 
Keresztcsontot].2 Nyúlját, nro. 17. Item kövér majorságot: 
Pulykát, nro. 4. Tyúkot, nro. 6. Lúdat, 4.

1 A fejedelem — Naplója szerint — aug. 8 -ikán este hálásra 
érkezett ide és 11-ikén eltávozva ez nap az ebédet már Elekesen 
költötte el.

* A [zárójellel feltűntetett részek a lap kiszakított szövegének 
hiányait, vagy ugyanazok pótlását jelölik.
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11. Decembris administrált első és második lisztet tíz- 
tiz köblöt, cub. 10—10.

29. Decembris első fejér lisztet administrált cub. 5, 
másodikat is cub. sax. 5, ultimario ezen esztendőben, 
Fejérvárra.

Anno 1685. 2. Januarii sütőink vöttek ott fel az úti- 
és ottvaló szükségre,1 sütésre, öszvességgel első fejér lisztet, 
cub. sax. 4‘2 ; második fejér lisztet, cub. sax 3'2.

Anno 1685. 8. Januarii. Récsei adott el kútfalvi szegény
séginknek 194 véka búzát, ottvaló verembelit, vékáját 
per. den. 65, fi. 76' 10, melyrűl ugyan Récsei adott testí- 
monialis quietantiát balásfalvi udvarbiránknak.

Anno 1685. 24. Junii. Balázsfalvi udvarbíránk, Fábián 
János administrált ez esztendőben eladott búza árát, ezer- 
kétszázhuszonnyolcz forintot huszonhét pénzt, [fi. 1228]'27. 
Külömb-külömbféle proventust, fl. 258'86, . . . [esztendőre 
való felsővisti [ . . . . ] ,  száraz korcsoma pénzt. [ . . . . ] 1 2 
Summa fi. Item két rókabőröket, pro anno 1684, felsővisti.

26. Junii administrált hat köböl aljos lisztet, <x> cub. 
sax. 6. Egy köböl kölest, cub. 1. Egy köböl zabot, cub. 1.

19. Julii administrált Fábián János uram első fejér 
lisztet, cub. 10 ; második fejér lisztet, cub. 10. Pulykafiat, 
nro. 8. Sótalan írósvajat, oct. 1.

10. Julii balázsfalvi udvarbíránk parancsolatunkbúl s 
dispositiónkbúl adott portusra jött ráczoknak ottvaló major
ság búzánkból negyedfélszáz köblöt, cub. 350, melynek 
az árát készpénzül praefectus uram által administrálta egé
szen tárházunkban, kiről quietáltuk ratioja mellé, hogy ez 
aránt magunk, vagy praefectus uram írta commissiokat 
együvé tartván quietantiánkkal, egyiket az másikkal egyező
képen erősítse.

Item 3 Szebenben Eperjessi Ferencz által szállíttattunk 
ugyan balásfalvi udvarbíránk keze alúl majorság búzát, 
cub. sax. 200, kétszáz köblöt. Errűl is quietáltuk megírt 
udvarbíránkat hasonló cautióval, hogy commissionkat a 
quietántiával egyeztesse. Qu.

2. Augusti administrált második fejér lisztet, tíz köblöt, 
cub. sax. 10.

1 A fejedelem s udvara ugyanis jan. 2-ikán indúlt el Fejérvárról 
Fogarasba. Űtja Balásfalván keresztül vitt, hol jún. 2 -ikán meghálva, 
másnap tovább ment s Ebesfalvát, Almakereket is útba ejtve, jan. 
9-ikén érkeztek meg Fogarasba. V. ö. Apafi M. Naplója megfelelő 
helyével.

2 A zárójelek a fentebb említett kiszakított résznek a levél 
második oldalán lévő hiányait jelzik.

3 Az időjelzés hiányzik; számára üres hely van hagyva.
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6. Augusti administrált n. v. (= nemes, vitézlő) Fábián 
János: Két szalonnákban libr. 401. Tíz orját. Disznó lábat, 
nro. 40. Keresztcsontot, nro. 30. Oldalpecsenyét 30. Nyul- 
ját, nro. 20. Soldort és hosszú pecsenyét, libr. 213. Mezei 
munkásoknak erogalódott Fejérvárott.

9. Augusti öt köböl fejér lisztet administrált.
1685. Augusti fejérvári collegiumbeli, mind az két 

rendbeli alumnusok sustentatiojára commissiónk által Balás- 
falvárul megadatván száz köböl búzájokat, sax. cub. 100, 
quietáltuk magunk balásfalvi udvarbíránkat.

15. Augusti felsővisti, ezidei summa pünkösdi adót, 
fl. 200. Száraz korcsoma pénzt, fi. 48. Júh- és bárány váltó 
pénzt, fl. 4'32. Malomvám gabona árát, fl. 9'79. Balásfalvi 
proventust, fl. 170. Summa fi. 43211.

30. Septembris balásfalvi proventust administrált 
Fábián János uram, fl. 200.

21. Octobris négy őszi sajtban, libr. 28. Fráter.1 Öt nyári 
sajtban, libr. 59 V2. 6 hájban, libr. 45. Irósvajat, oct. 2. Qu.

27. Octobris balásfalvi udvarbíránk administrált öt 
köböl fejér lisztet, elsőt; másodikat is cub. 5.

28. Novembris érkeztek első fejér liszttel, cub. 10. 
Másodikat is hoztak, cub. 10.2

Anno 1684. 23. Decembris administráltak balásfalvi 
tiszteink első fejér lisztet, cub. sax. 10, második fejér 
lisztet, cub. sax. 9 2.

Anno 1684. 28. Decembris elsőt és másodikat adminis
trált öt-öt köblöt, cub. 10.

1685. 4. Octobris administrált Fábián János uram 
első fejér lisztet, sax. cub. 10; második fejér lisztet, sax. 
cub. 10.

Anno 1685. 27. Octobris administrált Fábián János 
uram első fejér lisztet, cub. 10; másodikat is, cub. 10.

28. Octobris: Kövér pulykát, nro. 4. Kövér ludat, 
nro. 4. Kövér kappant, nro. 4. Pulykafiat, nro. 6. Kút- 
falvárúl és Balásfalvárúl kövér tyúkot, nro. 10.

4. Novembris: Első fejér lisztet, cub. s. 10, második 
fejér lisztet, cub. s. 10.

Anno 1685. 18—19. Novembris erogálódott első és 
második fejér liszt e szerint: Helyben, Balásfalván két

1 Tudnüllik: Fráter vette kezéhez.
* Ezután az időrend sorjában némi zavar mutatkozik s ez a 

nov. 28-iki bejegyzés kevés változtatással néhány sorral alább ismét
lődik. Ezt a feljegyző észre vette, miért is e tételt a következő 
megjegyzéssel k íséri: Lásd túl Bereth. T. i. a Napló ugyanazon 
levelének túlsó lapjára került nov. 28-iki, Berethalomban szóval kez
dődő bejegyzést.
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nap sütöttenek1 egy-egy köblöt elsőt s másodikat. Úti 
szükségre hat vékát, cub. 1 '2 ; másodikat is hat vékát, 
cub. i ’2. Ebesfalvi szükségre elsőt, hat köblöt; másodikat 
hét köblöt.

28. Novembris. Berethalomban az útban érkeztenek 1 2 
első fejér liszttel, cub. 10; második fejér liszttel, cub. 10. Qu.

Item 6. Decembris: Boreczet 1. vas ur. 37; 2. vas 
ur. 30. Praebenda szalonna 14, cont. libr. 500. Borsót, 
cub. 1. Köleskását, cub. 1. Árpakását, cub. 2.

11. Decembris. Fábián János administrált két tömlőben 
libr. nro. 100. Négy pulykát, nro. 4. Négy lúdat, nro. 4. 
Tyúkot hatot, nro. 6.

19. Decembris: Első fejér lisztet, cub. 10, második 
fejér lisztet, cub. 10. Magam.3 Mézet, ur. 8'4. Dési.3 Irós- 
vajat, ur. 12. Dési.3 Kövér tyúkot, nro. 6. K[övér] lúdat, 
nro. 4. Kövér pulykát, nro. 4. Rüdeg pulykafiat, 12. 
Nagyidai.3

R a d n ó t .4

1680. 15. Augusti radnóti számtartó, Murza Bálint 
administrált tárházunkban a die 10. Augusti korcsomákon 
elkölt három hordó borok árát ez szerint:

1.) vas táblási ur. 36 6 , cum den. 12, teszen fl. 35 28. 2.) vas 
magyarországi ur. 13, cum den. 12, teszen fl. 12 48. 3.) vas magyar- 
országi ur. 9, cum den. 12, teszen fl. 8'76. Qu.

1780. 16. Augusti radnóti számtartónk, Murza Bálint 
administrált tárházunkban radnóti proventust, három sacs- 
kóban négyszáznyolczvankét forintot, hetvenkét pénzt, 
fl. 48272. Qu.

1680. 27. Maii. Murza Bálint radnóti számtartó admi
nistrált öt hordó bor árát ez szerént:

1.) hordó balásfalvi ur. 30,6 1/2, cum den. 12, teszen fl. 29 58. 
2.) kútfalvi ur. 35 5, cum den. 12, teszen fl. 34-20. 3.) újfalvi,

1 A fejedelem t. i. Fejérvárról Ebesfalvára utazva 17-én este 
érkezett Balásfalvára, hol még a következő vasárnapot töltve 19-én 
ebéd után ment tovább. V. ö. Apafi M. Naplójával.

2 T. i. a fejedelem Ebesfalváról Szebenbe utazva 28-ikán Beret
halomban hált meg

3 Lapszélre külön feljegyzett szavak. Kiegészített értelmök e z :
Magam quietáltam, Dési quietálta és Nagyidai quietálta, vagy vette 
kezéhez.

4 E czím a bejegyzések élén hiányzik; de a börszalagjelzőn 
eredetileg megvolt. Most ennek is csak a nyoma van meg.
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ur. 35, cum den. 12, teszenfl. 33*60. 4.) balásfalvi ur. 25, cum den. 15, 
teszen fl. 30 75. 5.) kútfalvi ur 31*1, cum den. 12, teszen fl. 29 88.
Tota summa teszen fl. 15801. Ezt adtuk síposok 
fizetésére Inczédi által. Qu.

1680. 7. Septembris. Murza Bálint radnóti számtartónk 
administrált öt hordó korcsoma bor árát, százötvenöt 
forintot hatvannyolcz pénzt, fl. 155‘68. Qu.

1.) vas magyarországi ur. 17, cum den. 12, ii. 16 22; ezen 
hordóbúi ur. 13 2 praebendára költ. 2.) musnai ur. 32, cum den. 12, 
facit fl. 30 72. 3.) vas igeni dézma ur. 25*5, cum den. 12, fl. 24*60.
4.) vas radnóti ur. 34 6, cum den. 18, fl. 50 4. 5.) vas musnai ur. 35, 
cum den. 12, fl. 33 60.
Tota summa fl. 500.

1680. 20. Septembris radnóti számtartónk, Murza 
Bálint administrált:

1.) balásfalvi ur. 39*3, cum den. 15, fl. 47 34. 2.) vas radnóti 
ur. 33*2, cum den. 18, fl. 37*88. 3.) vas vásárhelyi dézma ur. 33, 
cum den. 12, fl. 31*66.
Tota summa fl. 126’90. Qu.

1680. 22. Septembris. Murza Bálint radnóti számtar
tónk adott fel négy edényben írósvajat. 1. edény libr. 50;
2. edényben libr. 32; 3. edényben libr. 46; negyedik 
edényben 54. Egyiket öreg asszony kezében adtuk. Qu.

1680. 23. Septembris. Murza Bálint administrált rad
nóti korcsomákon kiárúit borok árát ez szerint:

1.) vas radnóti ur. 33, cum den. 15, teszen fl. 47*52. 2.) vas 
bajomi ur. 32, cum den. 12, teszen fl. 31*42. 3) vas berethalmi 
ur. 35, cum den. 6, teszen fl. 16*80. 4.) vas berethalmi ur. 37, cum 
den. 6, teszen fl. 17*76.
Tota summa teszen fl. 113 52. Qu.

1680. 29. Septembris. Murza Bálint küldött lisztet, 
cub. s. 10. Tyúkfiat, 17. Qu.

1680. 16. Octobris hoztak húsz tykot, ( í g y  f) 20.
1680. die 26. Octobris. Radnóti számtartónk, Murza 

Bálint adott fel nyolcz sajtokat.
1681. 8. Julii administrált Murza Bálint radnóti kor- 

csomán kiárúit, esztendő által való hordó boroknak az árát, 
fl. 403‘3. Item mostan kiárúit három hordó borok árát, 
micskeieknek, fl. 66*24. Item ezelőtt percipiált ötszáz forint
búi maradott pénzt, fl. 229 74. Melyről quietáljuk. Ezen 
pénz fl. 200 Szacsali uramnak borok vételére, fl. 229'74 
marhák vásárlására Bíró János kezében. Qu.

1681. 12. Julii. Murza Bálint administrált két hordó 
oklosi, két hordó micskei borok árát, fl. 129'50. Qu.

1681. 19. Julii. Murza Bálint administrált 2 hordó 
túri bornak az árát és egy hordó radnóti bornak az árát, 
százharminczhét forintokat ötven pénzt, fl, 137'50. Qu.
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1681. die 28- Julii radnóti számtartónk, Murza Bálint 
administrált tárházunkban hét hordó borok árát e szerint:

1.) vas oklosi m. ( =  majorság) bor czédula szerint ur. 40, mérés 
szerint ur. 34, dénár. 18 az ára, negyvennyolcz forint kilenczvenhat 
pénzt. 2.) vas oklosi m. bor czédula szerint ur. 45, mérés szerint 
ur. 39, dénár. 18 az ára ötvenhat forint nyolczvannyolcz pénzt. 3.) vas 
oklosi m. bor czédula szerint ur. 36, mérés szerint ur. 31‘3, dénár. 18 
az ára, negyvenöt forint tizennyolcz pénzt. 4.) vas. túri m. bor czé
dula szerint ur. 35, mérés szerint ur. 302, dénár. 18, az ára negyven- 
három forint hat pénzt. 5.) vas bogáti m. bor czédula szerint ur. 34, 
mérés szerint ur. 30, dénár. 18 az ára, negyvenhárom forint húsz pénzt. 
Hat, nro. 6 . vas almakereki bor czédula szerint ur. 38, mérés szerint 
ur. 34% dénár. 12 az ára, harminczkét forint hetvenhat pénzt.
In summa kétszázhetven forintokat ötvennégy pénzt, 
fl. 270*54 pénzt.

Anno 1681. 9. Augusti praefectusunk által radnóti 
számtartónk administrált ottlétünk alatt elkölt, de eljöve
telünk után megméretett kilencz hordó borok árát, Ü. 292*68. 
Erről praefectusunk adott qu[ietantiát].

Die 13. Augusti anno 1681. István deák radnóti 
udvarbíránk administrált 50 nyári sajtot. Dátum in Sza- 
mosujvár.

Die 27. Augusti anno 1681 radnóti számtartónk, Enyedi 
Bálint administrált korcsomapénzt harmincz forintot, nro. 
fl. 30. Qu.

Die 3. Septembris anno 1681. Murza Bálint radnóti 
számtartónk administrált három hordó borok árát, fl. 90*48 
den. Qu.

[1681. 3. Septembris. Küküllővári udvarbiránk admi- 
nistrált 14 hordó bornak az árát István deák ugyanoda 
való számtartója által, nro. 167*6. Errűl praefectus uram 
adott quietantiát.]1

1681. 23. Decembris. István deák küldött őszi túrót 
egyet, libr. 50; őszi sajtot kettőt, libr. 20. Kövér ludat, 4. 
kövér pulykát hármat, 3. Kövér tyúkot, 10. Qu.

1682. 22. Januarii. István deák küldött csáváit bárány
bőrt, nro. 190. Qu.

1682. 1. Februarii. István deák küldött négy őszi 
sajtot, libr. 75. Item egy őszi tömlőt, libr. 85. Qu.

1682. 26. Junii. Lipcsei János administrált radnóti 
korcsoma bor árát: 1. hordó 32, seprű ur. 4, cum den. 15, 
facit fl. 38*40. Item más hordó bor árát, ur. 27, cum 
den. 15, facit fl. 33. Qu.

1 Ez a bejegyzés minden megjegyzés nélkül keresztül van húzva. 
Nyilván azért, mert ez a küküllővári administratiót tévesen a radnóti 
jövedelem kimutatásaihoz írták.
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Anno 1682. 12. Augusti. Lipcsei János radnóti számtar
tónk administrált tárházunkban 4 hordó bor árát ez szerint:

1.) vas radnóti ur 35, színbor cum den. 15, facit fl. 42 2.
2.) vas balásfalvi ur. 30, cum den. 15, facit fl. 36. 3.) bogáti színbor 
ur. 31*5, cum den. 15, fl. 37 95. 4.) vas radnóti dézma szinbor ur 26 5, 
cum. den. 15, facit fl. 3195.
Summa fl. 147'95. Qu.

Anno 1682. a die 23. Mártii ad diem 8. Augusti. Lip
csei János administrált radnóti jószágunkban kiárúit bor 
árát, kétszáz forintot, fl. 200. Item lisztet elsőt, cub. s. 10. 
Új nyári sajtot, 15. Irósvajat, ur. 6'2. Második lisztet, cub. 
s. 15. Qu.

Anno 1682. 26. Augusti radnóti számtartó, Lipcsei 
János administrált 3 bogáti bornak az árát e szerint:

1.) vas mérés szerint ur. 37, cum den. 12, fl. 30*48. 2.) vas
színbor ur. 36, fl. 318. 3.) színbor ur. 33 — ebbűi praebendára költ
ur. 4*5 — fl. 28*20. Ebből költ 12 pénzen 5 veder, fl. 5*4. 4.) vas töri,
ur. 37. Ebben 15 pénzen költ el ur. 34, fl. 40 80; 12 pénzen költ
ur. 3, facit fl. 2 84. 5.) radnóti, ur. 22 ; praebendára költ ur. 12*5. 
Restantia net[to] fl. 12. 6.) csávási, ur. 36 6, cum den. 12, fl. 29*52.
7.) boldogfalvi, ur. 23, facit cum den. 9, fl. 19 5.
Summa fl. 194'13. Item ökörbőr árát administrált 
fl. 50. Qu.

1682. die 3. Septembris. Lipcsei György administrált 
tárházunkban 2 tűri bor árát:

1.) vas tűri ur. 36*5, per den. 15, facit fl. 43*95. 2.) poklosi 
ur. 30, cum den. 15, fl. 36.
Summa fl. 79‘95. Qu.

1682. 20. Septembris. Lipcsei György administrált 
radnóti korcsoma pénzt, fl. 174. Qu.

1682. die 18. Decembris hoztak Kútfalváról: Réczét, 5. 
Tyúkot, 2. Kappant 2. Qu.

1683. 18. Januarii. István deák Radnótrúl küldött 
Fej érvárra 8 őszi sajtot. Item most ide Ebesfalvára őszi 
sajtot, 7. Őszi tömlőt kettőt, nro. 2. Qu.

1683. 2. Februarii. István deák küldött tíz köböl fejérnek 
való lisztet, cub. s. 10. Qu.

1683. 14. Junii árúitattam ki magunk pénzén vett 
borokat Felszegi Ferencz pohárnokinas által ez szerint, 
melyeknek első úttal ez szerint administrálta az árát:

1.) bordó berethalmi szinbor ur. 34, seprű ur. 1*17, per den. 12, 
teszen fl. 32 64. 2.) hordó mérés szerint színbor ur. 31*2, seprű 
ur. 1*3, per den. 12, teszen fl. 30; ez is berethalmi bor volt. 3.) hordó 
radnóti, megyes, mérés szerint színbora ur. 15 4, seprű ur. 4*3, per 
den. 15, teszen fl. 18*60. 4.) hordó orbai, mérés szerint színbora 
ur. 29*4, seprű ur. 3*lVa, per den. 12, teszen fl. 28*32. 5.) hordó orbai, 
színbor ur. 28*5, seprű ur. 2*5, per den. 12, teszen fl. 27*48.
Öszveséggel ezen pénz teszen fl. 137‘4.
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1683. 18. Junii. Adott be Felszegi Ferencz pohárnokinas 
magunk pénzén vett három hordó boroknak az árát ez szerint:

1.) hordó nagyapoldi, színbor ur 34*4, seprű ur. 3*3, per den. 12, 
teszen fl. 33*12. 2.) hordó jakabfalvi, szinbor ur. 35*7, seprű ur. 31, 
per den. 10, teszen fl. 28’70. 3.) hordó jakabfalvi, színbor ur. 32, 
seprő ur. 2*4, per den. 10, teszen fl. 25 60.
Summája tészen fl. 87'42.

1683. 26. Junii. Felszegi Ferencz pohárnokinas adott be 
borok árát ez szerint:

1.) hordó almakereki ó bor, színbora ur. 35*4, seprű ur. 25, 
per den. 12, facit fl. 34*8. 2.) hordó holdvilági, színbora ur. 31*3, 
seprű ur. 6 2, per den. 12, facit fl. 30‘12. 3.) hordó nagyapoldi, színbor 
ur. 34*3, seprű ur. 3, per den. 12, facit fl. 33. 4.) hordó színbora 
ur. 34'2, seprű ur. 3*1, per den. 12, facit fl. 32 88.
Summa fl. 130'8.

1683. 29. Junii. Adott be Felszegi Ferencz pohárnok
inas négy kiiküllővári majorság borok árát:

1.) hordó szinbora ur. 28*5, seprű ur. 5, per den. 15, facit
fl. 34*35. 2.) hordó színbora ur. 22*3, seprű u. 2 7, per den. 15, facit
fl. 26'89. 3.) hordó színbor ur. 26, seprű ur. 6 7, per den. 15, facit
fi. 31-20. 4.) hordó színbor ur. 212, seprű ur. 3*5, per den. 15, facit
fl. 25*50. Summa ezen négy hordó borok ára tészen fl. 117-90. 
Item 5.) hordó radnóti színbora ur. 32'2, seprű ur. 7 3, per den. 18, 
facit fl. 46 44.
Summa fl. 164'34.

1683. 30. Junii. Felszegi Ferencz pohárnok-inas adott be:
Egy havasalföldi borok árát, melynek színbora ur. 77-4, seprű 

ur. 5, per den. 15, facit fl. 93.
Item magunk pénzén vett két hordó borok árát:
1.) hordó nagyapoldi, színbora ur. 37*1, seprű ur. 3-4. per den. 12, 

facit fl. 35*64. 2.) hordó leseti, {így!) színbora ur. 35*4, seprű ur. l -4, 
per den. 12, facit fl. 32*96.
Summa fl. 68'60.

1683. die 24. Julii radnóti számtartónk, Lipcsei János 
adminisztrált radnóti korcsománkon kikorcsomároltatott, 
három hordó kükiiküllővári majorság óboroknak az árát 
e szerint:

1.) vas czédula szerint ur. 31, mérés szerint ur. 29, sepreje 
ur. 1*2, per den. 15, teszen fl. 34 80. 2.) vas czédula szerint ur. 38, 
mérés szerint színbor ur. 30*5, sepreje ur. 5*2, per den. 15, facit 
fl. 36 75. 3.) vas czédula szerint ur. 30, mérés szerint színbor ur. 29*2, 
per den. 15, facit fl. 3510.
In summa ezen három hordó borok ára teszen fl. 106'65, 
százhat forintot hatvanöt pénzt. Qu.

1683. die 4. Julii radnóti számtartónk administrált 
Lipcsei I. István deákné asszonyom kezében két köböl 
második fejér lisztet, cub. sax. 2.

Die 17. Julii. Pap András kezében szemenszedett búza 
lisztet hat köblöt, cub. s. 6. Nyári sajtot tizenegyet, nro. 11.
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1683. 26. Augusti. Felszegi Ferencz pohárnokinasunk 
administrált radnóti korcsománkon kiárúit 3 hordó borok 
árát, ez szerint:

1.) vas radnóti színbor ur. 35, seprű ur. 5, cum den. 18, facit 
fl. 50’40. 2.) vas radnóti színbor nr. 30 5, seprű ur. 4‘4, cum den. 18, 
facit fl. 44’10. 3.) vas megyesi színbor ur. 32'3, seprű ur. 3, cum 
den. 12, facit fl. 31-8.
Summa fl. 125'58.1

Anno 1684. 15. Augusti radnóti számtartónk, Ludisori 
Tamás deák administrált radnóti jószágbeli korcsomán 
kiárúit borok lucrumát fl. 300, háromszáz forintot. NB. 
három sacskóban. Qu.

Anno 1684. 6—7. Septembris adott fel radnóti szám
tartó, Ludisori Tamás Veres Ferkő által sajtot, nro. 15; az 
öreg asszonyhoz, nro. 10; rakattunk fel, kit elhoztunk 
Fejérvárra, nro. 90. In summa nro. 115, cont. libr. in 
summa 785. Item az öreg asszonyhoz írósvajat 3 edényben, 
ur. 4‘5. Item, melyet ottlétünkben a leányhoz feladott és 
catalogusban tévén onnan kivontuk s quietáltuk, 2 edény
ben, ur. 2.

1684. 6. Octobris huszonöt köböl árpát administrált, 
cub. sax. 25, az kapucsi szükségére.

Item 14. Octobris ismét huszonöt köböl árpát, ugyan az 
kapucsi szükségére cub. 25.

24. Decembris administrált hetven köböl zabot, cub. 
sax. 70.

Anno 1685. 4. Mártii. Mursa Bálint administrált két 
őszi tömlő túrót, cont. libr. 116. Tizenkét őszi sajtokat, 
cont. libr. 64. Egy gyalmot, 120 ölest, melyrűl commissiója 
szerint búzával contentálta az szegény embereket, ötével 
ölét egy forintban, a búzának vékáját nyolczvan pénzben 
tudván s adván. Azonkivűl csupjáért külön fizetett, fl. 8.

A n n o  1685. L o v a k  f e l j e g y z é s e .1 2

Egy fekete ; serénye, farka fekete, ötödfű, nro. 1. — Egy 
sütét szürke; serénye, farka szürke, holdos, hatadfű, nro. 1. 
Két fejér; szürke serények, farkok szürkék, hatod fűvek, 
nro. 2. — Egy szürke ; fejér orrú, serénye,farka szürke, ötödfű, 
nro. 1. — Sütét vércse; egy nagy holdos, serénye, farka szürke,

1 Ezután a Naplóban egy 1683. 20. Novembris-se\ megkezdett 
bejegyzés befejezetlenül maradt.

2 Ez a czím nincs meg az eredeti szövegben, csak az előtte 
lévő évjelzés. A czímnek azonban üres hely van hagyva.
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hatadfű, nro. 1. — Egy sütét szürke; kicsin, hódgya, serénye, 
farka szürke, ötödfű, nro. 1. — Két pej ; serények, farkok 
feketék, ötödfűvek, nro. 2. — Almás szürke; nro. 1, serénye, 
farka szürke, ötödfű. — Egy sárga ; fakóserényű, farka sárga, 
két hátulsó lába szár, hatadfű, nro. 1. — Egy szeg; holdos, 
hátúlsó jobb lába szár, serénye, farka sárga, ötödfű, nro. 1. 
Ezeknek száma összeséggel, nro. 12.

E b e s f a lv a .1

1680. 11. Januarii. Száva Péter administrált, fl. 450. Qu.
1680. 10. Februarii. Borbély János almakereki gond

viselőnk küldött egy átalag egrest; egy átalag eczetet, 
ur. 6‘4. Item ottlétünkben adott egy tömlőtúrót, libr. 30. 
Két őszi sajtot, nro. 2. Qu.

1680. 10. Februarii. Száva Péter küldött négy köböl 
magunk számára való lisztet. Ugyan asztalunk szükségére 
azonféle lisztet, cub. s. 12. Qu.

1680. diebus Januarii et Februarii. Száva Péter ebes
falvi számtartónk adott ottlétünkben egyetmást ez szerént: 
Fejér lisztet, kilencz kis köblöt, cub. s. 9. Fejér lisztet, 
negyvenöt köblöt, cub. s. 45. Segesvárra1 2 küldött hét 
köblöt, cub. s. 7. Sütők kezében Segesvárról visszajővén, 
cub. sax. 1. Köleskását, cub. s. 1. Lencsét, metr. 3. Bor
sót, cub. s. 1. Lenmagot, c[ub. s. . . .]3 Lenmagot esmét 
cub. s. 1.1. Eczetet, ur. 293. Égettbort, ur. 5‘5. Mézet, 
ur. 13'2. Mázos edényeket, nro. 230. Bokály edényeket,4 
pro fl. 3'10. Viaszai, libr. 207. Őszi túrót három tömlővel, 
libr. 240. Irósvajat, ur. 3'4. Berzenczének vásznat, ul. 8. 
Borsoló erszénynek irhát, nro. 5. Adott bé irhát, nro. 10. 
Négy ejtel gyöngyvirágos égett bort. Két őszi sajtot, egy 
nyári sajtot; feredősnek nyári sajtot, egyet őszit, 1. Ken
dert, kilencz kalangyát. Rósaeczetet, két ejtelt, oct. 2. 
Fagarasban menvén adott őszi sajtot, nro. 30. Talpbőrt V2- 
Collatvit (így!) uramnak egy hordó ernyi bort, ur. 32. Micskei

1 A czím a kéziratban a fejezet éléről hiányzik; de a borszalag 
czímjelzőn eredetileg megvolt. Most ez is hiányzik.

2 Az udvar ez alkalommal jan. 6 -ától febr. 8 -áig időzött Ebes
falván. Innen ment a fejedelem 12-ikén Segesvárra a gyűlésre, honnan 
18-án tért vissza Ebesfalvára.

3 Hiányzik a köböl szám bejegyzése. E hiány onnan ered, hogy 
e számot az Ebesfalva czimjelző bőrszalagnak a lap széléhez ragasztott 
részére írták, mely leszakadt s hiányzik.

* Bocaly edényeket-nek van írva.



384

bort három cseberrel. Fagarasban vettek egy átalag mézet, 
ur. 2'6. Qu.

Anno 1680. die 13. Februarii. Száva Péter administrált 
Fogarasban fejér lisztet, öt kis köblöt, cub. s. 5. Égett- 
bort, két vedret, három ejtelt, ur. 2'3. Segesváratt szőtt 
vásznat, melyet Segesvárra is küldött volt, de vissza- 
küldtünk neki, mely vászon abrosznak való volt, ul. 337; 
az ára teszen hét-hét pénzével fl. 23’59. Tejfel sós tejet 
egy deberkével. Szappannak való zsírt, melyet ott ölettünk, 
három vedret, ur. 3. Új rézbárkát is küldött onnan egyet, 
melyért adott fl. 6. Quietáltuk.

1680. 23. Februarii. Száva Péter küldött egy átalag 
égettbort, ur. 1‘4. Segesvárrúl visszahozott fonalat, libr. 20; 
honnét adott szappan[t], libr. 21. Qu.

1680. 23. Februarii. Borbély János almakereki gond
viselőnk küldött kolbászt, 56. Májost, 22. Vérest, 15. Tekert- 
pecsenyét, 11. Gömböczöt, 5. Gyöngyös hurkát, 5. Gyom
rot, 4. Kásás hurkát, 3. Eczetet, ur. 9‘3. Qu.

1680. 29. Februarii. Borbély János küldött kolbászt, 
nro. 98. Májost 38. Tekertpecsenyét, 16. Gömböczöt, 8. 
Gyomort, 9. Qu.

1680. 3. Mártii. Borbély János küldött kolbászt, 29. 
Májost, 45. Vérest, 33. Gyomrot, 9. Gömböczöt, 9. Gyön
gyös hurkát, 8. Tekertpecsenyét, 20- Qu.

1680. 7. Mártii. Száva Péter küldött tizenkét köböl 
fejér lisztet, cub. s. 12. Két átalag égettbort, ur. 3*3. 
Öt ven ej tel vajnak az árát, fl. 15‘45. Qu.

1680. 12. Mártii. Száva Péter küldött magunk számára 
való lisztet, kilencz köblöt, cub. 9. Qu.

1680. 19. Mártii. Száva Péter küldött öt veder egy 
ejtel égettbort, ur. 5T. Egy deberke sós tejet. Q,u-

1680. 21. Mártii. Almakerékrűl eczetet hét vedret 
hoztak, ur. 7. Qu.

1680. 13. Április. Száva Péter ebesfalvi számtartó 
administrált negyvenkét ökörbőrök árát, fl. 105. Egy átalag 
eczetet, ur. 5'6. Qu.

1680. 13. Április. Borbély János küldött eczetet, 
ur. 7. Qu.

1680. 2. Maii. Száva Péter küldött lisztet, cub. s. 10. 
Tyúkfit, 10. Qu.

1680. 23. Maii. Száva Péter ebesfalvi számtartó kül
dött fejér lisztet, cub. s. 10. Színeczetet, ur. 8. Vízvevő 
üstöt, fl. 3’30. Qu.

1680. 8. Junii. Száva Péter küldött fejér lisztet tíz 
köblöt. Eczetet, ur. 7'3. Égettbort, 2’7Va. Alábbvaló égett
bort, ur. 2'4. Cseresnyét, pro den. 50. Új nyári sajtot, 15. Qu.
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1680. 8. Junii. Borbély János küldött négy sajtot, 
nyárit. Qu.

1680. 23. Junii. Száva Péter küldött két átalag mézet, 
ur. 5‘5. Qu.

1680. 12. Julii. Száva Péter szám tartó küldött két 
átalag égettbort, ur. 37. Abrosznak való, Segesváratt szőtt 
vásznat százhét singet, ul. 107, cont. libr. 29, az árok 
teszen fl. 7'49. Asztalkeszkenőt kétszázkettőt, cont. libr. 52; 
az ára teszen fl. 10T0. Item tiz köböl lisztet. Qu.

1680. 10. Augusti elsőben Száva Péter administrált 
mázas fazakakat, 50. Fedőt, 33. Szalonnát 4, libr. 398. 
Égettbort öt vedret, másfél ejtelt, ur, 5V2. Színeczetet két 
átalagban, ur. 14'2. Qu.

1680. 13- Augusti ebesfalvi számtartó, Száva Péter 
küldött magunk számára lisztet tíz köblöt, cub. sax. 10. 
Másodikat is tízet, 10. Qu.

1680. 23. Augusti. Száva Péter küldött két köböl új 
búza lisztet, cub. sax. 2. Qu.

1680. 15. Septembris. Itt létünkben,1 Száva Péter adott 
fel egyetmást ez szerint: Magunk számára való lisztet, 
cub. s. 9'2. Asztalunk szükségére, cub. sax. 10. Színeczetet, 
ur. 5'6. Mézet, ur. 4‘4. Öreg asszonynak, ur. 2. Mázas 
fazakakat, 50. Fedőt, 20. Szalonnát 3, libr. 250. Irhát, 7. 
Égettbort 3 edényben, ur. 3'5. 11 palackra, nagyra és 
4 kicsinyre viaszát, libr. 6. Lent ötvenhat kalangyát. Sajtot 
ajándékban, 7. Irósvajat, ur. nro. 7. Az dajkának mézet, 
oct. 2. Item Radnótrúl szalonnát, libr. 240. Sajtot, 10. 
Eczetet, ur. 54. Sarut, p. 30. Talpbőrt, 6. Csizma bél
lést, 50. Borsót, metr. 3. Köleskását, metr. 3. Lencsét, 
metr. 3. Peczolajat négy vékábúl. Mázas edényeket 
elegyesleg, 78. Qu.

1680. 19. Septembris. Száva Péter küldött magunk 
számára lisztet, cub. s. 9'1. Asztalra, cub. s. 8. Kövér 
hidat, 6. Pulykát, 4. Kövér tyúkot, 14. Qu.

1680. 29. Septembris. Száva Péter küldött lisztet, 
cub. s. 10. Szalonnát, 5. Borsót, cub. s. 2. Veres hagymát, 
cub. s. 2. Petreselyt, cub. 3. Foghagymát egy vékát, eczetet, 
ur. 8'2. Őszi sajtot, 9. Qu.

1680.13. Octobris ebesfalvi számtartónk küldött magunk 
számára való lisztet, cub. s. 5. Asztalra, cub. s. 10. Mézet, 
v. 1, ur. 7’2 Eczetet, 1 vas ur. 8. Qu.

1 Az udvar ebesfalvi tartózkodása ez alkalommal a szept. 6—16-ig 
terjedő időre esik. A Napló ide vonatkozó bejegyzése szept. 15-éről 
van keltezve, a beírás tehát még Ebesfalván történt; a miből világos, 
hogy a Naplót a fejedelemasszony magával vitte Ebesfalvára.

Szádeczky B.: I. Apafi M. fejedelem udvartartása. 25
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1680. 17. Octobris. Száva Péter küldött magunk szá
mára való égettbort két átalagban, ur. 3. Másfélét egy 
átalagban, ur. 2’2. Qu.

1680. 28. Octobris. Száva Péter küldött udvarunkban 
fejér lisztet 8 köblöt, eczetet is 8 vedret; vásznat, abrosz
nak valót, százöt singet. nro. 105.

1680. 10. Novembris. Száva Péter küldött magunk 
számára lisztet, cub. sax. 6. Asztalunk szükségére, cub. s. 8‘1. 
Peczolajat hét ej telt. Qu.

1680. 13. Novembris. Száva Péter küldött eczetet, 
ur. 8*2. Tejfel sós tejet egy edénynyel, v. 1.

1680. die 21. Novembris. Száva Péter küldött lisztet 
cub. s. 10. Egrest egy átalaggal. Mézet, ur. 2'6. Szalonnát, 
nro. 4. Kövér pulykát, 4. Kövér ludat, 6. Kövér tyúkot, 6. 
Egy deberke tejfel sós tejet. Qu.

1680. 21. Novembris Száva Péter küldött lisztet, 
cub. s. 12. Qu.

1681. 21. Januarii. Száva Péter pro anno 1680 
administrált proventust, fi. 180; pro anno praesenti 1681. 
fi. 155. In summa fi. 335. Qu.

Anno 1681. a die 8. Januarii ad diem 20. Januarii. 
Száva Péter ott létünkben 1 adott fel holmikét ez szerént: 
Magunk számára való lisztet, cub. sax. 19*1. Asztalunk 
szükségére, cub. s. 30'2. Színmézet két edényben, ur. 4'2. 
Színeczetet 3 edényben, ur. 18'4. Ószalonnát nyolczat, új 
szalonnát egyet, 1. Borsót, cub. s. 1. Lencsét, cub. sax. 1. 
Kását, cub. s. 1. Lenmagot, cub. s. 2'3. Irósvajat, ur. 6. 
Magunk számára való égettbort négy edényben ur. 5, 
melynek egyikét az sütők elvitték aquavitának. Második 
égettbort, ur. 2'1. Őszi tömlőt egyet, libr. 80. Őszi sajtot 
hatot. Gyümölcsöt hatvanhat pénz árát. Fejérített vásznat, 
ul. 116V2- Báránybőrt, nagyokat, nro. 148. Hasi bárány
bőrt, nro. 30. Kecskeolló bőrt. 3. Viaszát 11 darabban, 
libr. 178; palaczkokra viaszai, libr. 1. Az útra őszi sajtot, 
10; őszi túrót egyet, libr. 92. Irhát, nro. 7. Talpbőrt, 2V2; 
bérlést, 10. Segesvári halászoknak kendert, gél. 10. Ugyan
azoknak sajtot 2, kettőt. Segesvári ötveseknek két sajtot; 
egy szegény embernek egy sajtot. Balásfalváról küldött 
lisztet, cub. s. 4. Gyöngyvirágos égettbort három ejtelt, 3. Qu.

1681. 7. Februarii. Borbély János küldött egy átalag 
eczetet, ur. 96. Item Keczeli által őszi túrót egyet, libr. 35. 
Őszi sajtot 3. Az útra adott három sajtot, egy átalag 
eczetet, ur. 7. Qu.

1 I. Apafi Naplója ezt az ebesfalvi tartózkodást jan. 8—29-ére 
jegyzi fel.
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1681. 14 Februarii. Száva Péter küldött tizenkét köböl 
fejér lisztet, cub. s. 12. Qu.

1681. 26. Februarii. Borbély János küldött Almakerékrűl 
kövér tyúkot 4, kövér lúdat 4. Veres hagymát, cub. s. 3. 
Eczetet, ur. 8. Qu. Item négy tömlő túrót; az egyikben 
libr. 90, másikban iibr. 80, harmadikban libr. 80, negyedik
ben libr. 110. Tota summa libr. 360. Qu.

1681. 26. Februarii. Száva Péter küldött lisztet magunk
nak, cub. s. 12. Kövér pulykát, 4. Kövér ludat, 10. Kövér 
tyúkot, 10. Kappant, 3. Uj szalonnát, 3. Két véka len
magbúi való olajat Rüdeg tyúkot, százötvent, nro. 150. Qu.

1681. 2. Mártii. Borbély János küldött egy tömlő 
túrót, melyben volt libr. 50. Qu.

1681. 8. Mártii. Száva Péter küldött két átalag égett 
bort, ur. 31. Három véka lencsét. Aznap Borbély János 
küldött két véka magyaró hagymát. Egy átalag egrest. 
Egy átalag diót. Qu.

1681. 10. Mártii. Borbély János küldött kolbászt, 76. 
Májost, 31. Vérest, tizenötöt, 15. Gömböczöt, 6. Tekert 
pecsenyét, 12. Gyöngyös hurkát, 5. Kásás hurkát. 5. Qu.

1681. 12. Mártii. Borbély János küldött Nagy-Sinkre1 
kolbászt, nro. 107. Vérest, nro. 25. Májost, nro. 41. Tekert- 
pecsenyét, nro. 15. Gyomrot, nro, 8. Gömböczöt, nro. 8. 
Kásás hurkát, nro. 10. Gyöngyös hurkát, nro. 8. Ismét die
5. Mártii két véka lencsét, nro. 2. Kománára1 2 3 pedig die
24. Mártii hét veder eczetet, nro. 7. Qu.

1681. 3. Április. Száva Péter küldött fejér lisztet, 
cub. s. 10. Kilencz mázos fazakat, egy korsót. Item Bor
bély János küldött nyolcz őszi sajtot, nro. 8. Qu.

1681.6. Április. Ebesfalvárúl parancsoltuk Apor Istvánnak 
pénzért tíz mázsa kénesőt adatni, melyért adott fi. 1400. Qu.

1681. 6. Április. Ebesfalvárúl hoztak őszi sajtot, 12. 
Tömlőtúrót, 4, libr. 327. Lencsét, két vékát. Qu.

1681. 16. Április. Ebesfalvárúl hoztak két átalag 
égettbort, melyekben volt ur. 24.

1681. 16. Április. Ebesfalvára parancsoltunk tizennégy 
mása kénesőt adatni Apor István uramnak, melynek az 
árát beadta, fi. 1960.

1681. 17. Április. Ebesfalvárúl hoztak lisztet, cub. 
s. 10*2. Egyszer is, másszor is erogált vásznat, ul. 27. 
Item három sákra erogált ul. 11. Qu.

1 Ez időben ugyanis a fejedelem Nagysinken tartózkodott. 
Február 21-ikén érkezett oda s — Apafi M. Naplója szerint — márcz.
14-ikén ment el. Márcz. 4-ikén itt fogadta a váradi pasa követét is.

3 Ugyancsak a fejedelem Naplója nyomán megjegyezzük, hogy 
■ö az 1681. év márcz. 15—25-e közt lefolyt időt Kománán töltötte.

25*
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1681. 22. Április. Száva Péter hozott két átalag ége- 
tettbort, ur. 2 5. Mázas fazakakat, 60. Qu.

1681. 3. Maii. Száva Péter küldött lisztet, cub. s. 10. 
Item öt sing vászonbúi csináltatott eg[y] sálot Qu.

1681. 17. Maii. Száva Péter ebesfalvi számtartónk 
küldött tiz köböl fejér lisztet, cub. sax. 10. Borsót három 
köblöt, cub. sax. 3. Eczetet két átalaggal, ur. 14‘2. 
Négy szalonnát, libr. 4. {így!) Egy köböl szilvát, cub. 
s. 1. Qu.

1681. 4. Junii. Száva Péter küldött lisztet, cub. s. 11. 
Szalonnát, 4. Őszi sajtot, 10. Qu. Aznap Borbély János 
küldött egy átalag eczetet, ur. 8'3. Qu.

1681. 11. Junii. Száva Péter küldött nyári sajtot, 15, 
Borbély János ötöt, nro. 5. Qu.

1681. 19. Junii. Immánuel sidónak hat mása kéneső 
felől parancsoltuk, hogy adjon az ebesfalvi számtartó. Árát 
beadtuk, 3 sacskóban van ez, fl. 852. Qu.

1681. 29. Junii. Lipai János és Szűcs György nevű 
ráczoknak adattunk hat mása kénesőt; beadták az árát 
négy sacskókban, fl. 840. Qu.

1681. 7. Julii. Száva Péter által csináltattunk fapalacz- 
kokat 25, pro fl. 17'60. Item négy rézborítókat pro 
fl. 30 40, melyekről, hogy megfizetett, quietáljuk. Qu.

1681. 5. Julii. Száva Péter küldött fejér lisztet, hét 
köblöt és hat szalonnát, nro. 6. Qu.

1681. 11. Julii. Száva Péter küldött fejér lisztet, cub. 
s. 12. négyszáz pasz {így!)1 fazakat. Qu.

1681. 15. Julii. Száva Péter küldött kövér pulykát, 4. 
Ludat 6. Tyúkot, kappant 10. Irósvajat egy fazékban, oct. 1. 
Számtartó adott quietantiát. Borbély János küldött kövér 
pulykát, 1. Ludat, 3. Tyúkot, 5. Erről is a számtartó adott 
quientantiát.

1681. 22. Julii. Száva Péter hozott Segesváratt csinált 
új kandérokot 12, fontját fl. 0'60. Vízmelegítő üstöt, 
ennek is fontját fl. 0 '60; teszen fl. 39 az ára. Magunk 
számára három átalag égettbort; másfélét két átalaggal, 
ur. 6 '272. Irósvajat, oct. 8. Peczolajat, ur. 1. Qu.

1681. 22. Julii. Borbély János küldött két vég vásznat, 
nyolczvankét singet, ul. 82. Több lévén hátra, quietantiát 
nem adtunk.1 2

1681. 25. Julii. Száva Péter küldött lisztet, cub. s. 10.

1 A pasz. szokatlan és egyéb helyt elő nem forduló bejegyzést 
rövidítésnek kell tekintenünk. E rövidítésnek felbontott értelme pedig 
paraszt leh et; a másutt is előforduló paraszt fazék értelme szerint.

2 Ez a bejegyzés utólagosan van a sorok közé beszúrva.
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Szalonnát, 6. Eczetet, ur. 8. Talpbőrt, 6. Bérlésbőrt, 50. 
Fonalat hat gombolyaggal. Qu.

1681. 10. Augusti. Száva Péter küldött új búza lisztet, 
cub. sax. 5. 0  búza lisztet, cub. s. 4. Peczolajat, 7. Borsoló 
szitát, hármat. Qu.

1681. 27. Augusti. Száva Péter küldött három sza
lonnát, 3. Qu.

1681. 27. Augusti. Borbély János küldött hét veder 
eczetet, ur. 7. Qu.

1681. 16. Octobris. Száva Péter küldött lisztet, cub. 
s. 16. Szalonnát, 4. Eczetet, ur. 11. Qu.

1681. 8. Noveinbris Száva Péter küldött fejér lisztet, 
cub. s. 15. Eczetet egy átalaggal, ur. 10'2. Egettbort három 
átalaggal, ur. 3*6 ; közönséges égettbort, ur. P2. Káposztát, 
vas 1. Tejfel sós tejet egy deberkével. Peczolajat egy 
köbölbűi, oct. 7V2- Qu.

1681. 14. Novembris. Száva Péter küldött kétszáz 
kalangya lent, gél. 200. Item negyvenhárom köböl két véka 
szegények számára való búzának az árát, fl. 36'54, harmincz
hat forintot, ötvennégy pénzt. Quietantiát adtunk. Qu.

1681. 22. Novembris. Száva Péter küldött öt köböl 
lisztet két vékát, cub. sax. 5'2. Egy deberke tejfel sós 
tejet és három véka lencsét, metr. 3. Qu.

1681. 15. Decembris. Száva Péter küldött fejér lisztet, 
cub. sax. 10. Tejfel sós tejet egy deberkével. Peczolajat 
egy köböl lenmagbúi valót. Ez előtt küldött volt lisztet, 
cub. sax. 3. Qu.

1681. 23. Decembris. Száva Péter küldött öt köböl 
fejér lisztet, cub. s. 5.

1682. 21. Januarii. Száva Péter administrált almakereki 
gostina pénzt, fl. 38. Gyapjú árát, fl. 33. Ebesfalvi gostina 
pénzt, fl. 229. Egyébféle proventust, fl. 100. Summa 
fl- 400. Qu.

1682. 27. Januarii. Borbély János hozott két ó szalonnát, 
egy kövér tyúkot, egy kövér lúdat.

Item in anno 1681. 22. Julii küldött volt sima vásznat, 
ul. 92. Szalonnát 5, melyről mostan quietáljuk. Qu.

1682. 28. Januarii. Száva Péter ebesfalvi számtartónk 
administrált tárházunkban korcsoma bor árát, fl. 105. Tiz 
darab viaszai, melyben volt libr.232. Ennek két darabját viasz
gyertyának adtuk ki, libr. 50. Ezekben vittünk, a viaszakban, el 
4 darab viaszát, libr. 61. Az többi Ebesfalván maradt. Qu.

Item régi viaszban adtunk négy darabot öreg asszonyhoz, 
libr. 41.1

1 Ez a bejegyzés lapszélre van írva.
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Item maradt a boltban nyolcz darab viasz, melyekben 
volt libr. 219. Régiek mostan, úgymint 20. Januarii beadott 
viasz, egy sakkal, azonkívül egy darab, melyben van 
libr. 40.1

1682. 3. Februarii. Száva Péter administrált ebesfalvi 
korcsoma bor árát, fl. 45. Qu. Az két rendbeli ez szerént 
árúlódott k i:

1.) vas újfalvi ur. 36, cum den. 9, facit fl. 25'92. 2.) vas újfalvi 
ur. 331 , cum den. 9, facit fl. 23 95. 3.) vas újfalvi ur. 35-2, cum 
den. 9, facit fl. 25 38. 4.) vas újfalvi ur. 37‘1, cum den. 9, facit 
fl. 17-97. 5.) vas újfalvi ur. 38 4, cum den. 9, facit fl. 27 72. 6.) vas 
újfalvi ur. 33, cum den. 9, facit fl. 25-97.
Item az hetedik hordó bor árában is administrált fl. 3‘67. 
Mely in summa teszen fl. 150. Qu.

1682. 18- Januarii. Borbély János küldött két ó-sza
lonnát, nro. 2.

1682. diversis vicibus, ittlétünk alkalmatosságával2 
adott fel magunk számára való lisztet, cub. s. 14. Porum- 
bákrúl hozott szemenszedett búzalisztet, cub. s. 15. Item 
harmadik lisztet, cub. sax. 21. Színeczetet, ur. 22'4. Szín
mézet két edényben, ur. 5*6. Öreg asszony kezéhez egy 
átalag mézet, ur. 3*6. Magunk számára való égettbort, 
ur. Közönséges égettbort, ur. 0*6. Lencsét harmad
fél vékát, köleskását negyedfél vékát. Majorság borsót, 
cub. sax. 1. Lenmagolajat, három köböl egy vékábúl valót, 
ur. 2*7. Balásfalvára küdött negyedfél ejtelt. Irósvajat, 
ur. 10*7. Fazakakban irósvajat, oct. 4. Gyöngyvirágos 
égettbort másfél ej telt. Hehelt lent, gél. 62; heheletlen 
lent, gél. 16. Őszi túrót kettőt, libr. 131. Őszi sajtot, 
nro. 3. Gálfalvi vámpénzt, fl. 6. Szentmárton adóját, fl. 8. 
Item esmént két őszi tömlőt adott Dési kezéhez, libr. 176. 
Fejér lisztet magunk számára, cub. s. 12. Három kosár 
méhet. Irhát kettőt. Mézet egy átalaggal, úr. 5. Melyek- 
rűl praesentium testimonio quietáljuk. Item tíz veder ecze- 
ter, azután három veder mézet. Qu.

1682. 10. Februarii. Száva Péter adott be egy hordó
n.-ekemezi{így!) bor árát, színbor lévén, ur. 35*3. Ejtelét 
cum den. 9, facit fl. 25*37. Qu.

1682. 21. Februarii. Száva Péter küldött őszi sajtot, 
nro. 15. Qu. Élésvajat, ur. 1. Szappannak való zsírt,3 
ur. 3, errűl tisztek quietálták. Peczolajat, oct. 3. Vas 
melegítőt kettőt, 2. Qu.

1 Ez a beírás is utólagosan van a lap felső szélére jegyezve.
s Az ebesfalvi tartózkodás ez alkalommal jan. 16-tól fogva 

febr. 10-éig tartott. V. ö. a fejedelem idézett Naplójával.
* A szokásos írásmóddal sírí-nak írva.
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1682. 26. Februarii. Száva Péter küldött fejér lisztet, 
cub. sax. 15. Ott maradt hat köböl lisztet is elküldte, két
szer égetett égettbort egy átalagban, ur. 6Vs- Egyszer 
égetett égettbort két átalagban, ur. 1‘7V2. Egy deberke 
tejfel sóstejet. Egy vasmelegítőt. Qu. Item, kirűl a tisztek 
adtak quietantiát: Kövér pulykát, 3; kövér ludat, 8 ; kövér 
tyúkot 8. Asszú szilvát, cub. sax. 4. Ökörbőrt, nyerset, 23. 
Tehénbőrt, 2. Berbécs juhbőrt, 125. Qu.

1682. 8. Mártii. Száva Péter küldött egy köböl len
magbúi való olajat, oct. 7. Asztalkeszkenőt, 60. cont. 
ul. 78.

Item 25. Mártii égettbort két átalaggal, ur. 2'5. 
Bokályokat, 10. Fekete, mázos edényeket, nro. 130. Hehelt 
lent, gél. 80. Kősót, 16.

Item 28. Mártii: Égettbort, vas. 2, ur. 2'6V2 * Lisztet, 
cub. sax. 15. Közönséges égettbort ur. 1-1. Qu.

Almakerékrűl két őszi túrót, libr. 122. Sajtot nro, 12. Qu.
1682. 9. Április. Ebesfalvárúl hoztak egy átalag ecze- 

tet, ur. 8*6. Qu.
1682. 12. Április. Száva Péter küldött hetvenöt asztal

keszkenőt ; singszám ul. 100, fontszám, libr. 19. Pecz- 
olajat egy köbölből, ur. 1. Qu.

Item Almakerékről egy átalag eczetet, ur. 9.4. Qu. 
Két véka lencsét. Két véka borsót. Qu.

1682. 24. Április. Száva Péter küldött egy átalag 
eczetet, ur. 1P4. Három véka borsót, lisztet, cub. s. 15. 
Almakerékrűl egy átalag eczetet, ur. 8*6. Qu.

1682. 29. Április. Száva Péter küldött 3 átalag égett
bort, ur. 3‘6V2. Közönséges égettbort 1 átalaggal, ur. 1'7V2. 
Tyúkfiat egy anyával, nro. 35. Peczolajt két edényben hét 
ejtelt, ur. 0*7 Qu.

1682. 6. Maii. Száva Péter küldött őszi túrót 4, libr. 271. 
Őszi sajtot 14 ; nyári sajtot 4. Fekete, mázas fazakat fedős
tül 73. Korsót 10. Bokályokat 68. Mázra adott, fi. 2*36. Qu. 
Aznap küldött Borbély János őszi sajtot, 5. Qu.

1682. 2. Junii. Száva Péter küldött eczetet, ur. 7. 
Item báránybőrt, nro. 250. Borbély János eczetet, ur. 9. Qu.

1682. 13. Junii. Száva Péter küldött új szalonnát 7, 
ó szalonnát 3. Lisztet, szép fejért, cub. sax. 10. Qu.

1682. 15. Junii. Száva Péter küldött 4 vég kétszer- 
ványolt posztót; 3 végben harminczöt-öt sing, egyben har- 
minczkét sing. Item 6 vég egyszerványoltat, mindenik 
végben harminczöt-öt sing. Qu.

1682. 19 Junii. Száva Péter küldött eczetet, ur. 11*2. 
Nyári sajtot, 9. Lencsét, m. 2. Vereshagymát cub. sax. 4. 
Borbély János sajtot, 3. Borsót 3 vékát. Eczetet, ur. 10. Qu.
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1682. die 22. Junii. Száva Péter küldött fejér lisztet, 
cub. s. 10. Qu.

1682. 10. Julii. Száva Péter küldött lisztet, cub. s. 7. 
Szalonnát, 4. Égettbort 5 átalaggal, ur. 7'71/2. Egy átalag 
eczetet, ur. 9. Qu.

1682. 23. Julii. Száva Péter küldött fejér lisztet, cub. 6. 
Új búza lisztet, cub. 2. Új nyári sajtot, 25. Soldort, 25. 
Káposztát, pro fi. 2. Qu.

1682. 25. Julii. Borbély János küldött egy átalag 
eczetet, ur. 11*6.

1682. 25., 28. és 31. Julii. Száva Péter küldött első 
úttal cub. s. 7. Talpbőrt, 4. Bérlést, 25. Item más úttal 
8 öreg fapalaczkot, fl. 12. Utólszor szalonnát, 10. Méhsert 
2 átalagban, ur. 11*5. Új lencsét, cub. s. 2. Peczolajat, 
ex. cub. s. 1, oct. 7. Qu.

1682. 1. Augusti. Száva Péter küldött áj búza lisztet 
tíz köblöt, cub. s. 10. Peczolajt 3 vékából valót, oct. 7. 
14 fapalaczkot; ej telest, félejtelest, 2 ejtelest, pro fi. 4.

1682. 17. Augusti. Száva Péter küldött színmézet két 
átalaggal, ur. 5‘6. Fejér ónat, fl. 1. Almakereki eczetet, 
ur. 8‘4. Mázos fazakat, 50. Csuprot, 10. Fedőt, 30. Lábost, 12. 
Lábos porsolót, 8. Qu.

1682. 22. Augusti. Száva Péter küldött mázos tálakat 24, 
Kést aprót, fl. 2.

1682. 1. Septembris. Száva Péter küldött peczoíojat, 
oct. 7. Égettbort 2 átalagban, ur. 23. Eczetet egy átalag
ban, ur. 6’2.

1682. 2. Septembris. Száva Péter küldött mázos fazakat, 
nro. 56. Porsolót, 10. Fedőt, 43. Tálat, 46. Qu.

1682. 13. Septembris. Száva Péter küldött lisztet, 
cub. 10. Eczetet, ur. 7. Qu.

1682. 6. Octobris. Borbély János küldött 11 szalonnát, 
libr. 773. Qu.

1682. 7. Octobris. Borbély János küldött egy átalag 
eczetet, ur. 13. Qu.

1682. a die 23. Septembris ad diem 9. Octobris. Száva 
Péter ittlétünkben1 adott fel magunk számára való lisztet, 
cub. s. 12. Második is, cub. s. 12. Harmadikat, cub. s. 15. 
Tésztamívesnek, cub. s. 3. Szalonnát, nro. 3. Eczetet, 
ur. 15. Borsót, cub. s 1. Lencsét, cub. s 1. Kását, cub. s. 1. 
Lenmagolajt két köbölből valót. Három kosár méhnek a 
mézét. Talpbőrt, nro. 5l/2- Bérlést, csizmához 15, Fagarasból.

1 Ez az ebesfalvi tartózkodás csak a fejedelemasszonyra és 
udvarára vonatkozik, mert a fejedelem — mint az I. Apafi M. Napló
jából is kitűnik — ez idő szerint Magyarországon táborozott.
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Porumbakról hozott báránybőrt, nro. 292. Télen 10 nyestet. 
Hasi báránybőrt, 94. Döggel holt báránybőrt, 64. Egy papnak 
ködmönben, 6. Irhát, 10. Sarát, férfit, p. 43. Kendert, gél. 36. 
Lent, gél. 45. Fejérített vásznat 2 véggel, ul. 66. Egy 
átalag mézet, ur. 4 '4 ; más átalagból, ur. 2. Nyári sajtot, 5. 
Kannagyártók és egyéb mesterünknek, nro. 14. Őszi sajtot, 16. 
Magunk számára való égettbort, ur. 4'1. Közönségest, ur. 2'3. 
Gyöngy virágos égettbort, oct. 41/2. Mázas fazakat, 577. 
Fedőt, 400. Porsolót, 20. Tálat, 627. Bádok (így!) vételére, 
fi. 10. Késekre, fi. 21'24. Óntálak csináltatására, fi. lO 'll. 
Olvasztott faggyút, libr. 126. 3 új óntálért fi. 1"64. Qu.

1682. 17. Octobris küldött Száva Péter magunk szá
mára való fejér lisztet, cub. nro. 5. Első asztali lisztet, 
cub. nro. 5, Peczolajat, két véka lenmagbúi valót. Fazo- 
kakat, nro. 65. Födőket, 25. Porsolót, nro. 12. Tálakat, 
nro. 55.

1682. 25. Octobris. Száva Péter hozatott és adatott fel 
holmikét ez szerént: Egy tömlő túrót, libr. 125. Irhát, 12. 
Prémre, fi. 0"81. Egy lakatosért, fi. 12. Az medgyesi 
szőcsöknek sajtot, 9. Czérnára 48 pénzt. Kést, pro fi. 2. 
Malaczot, 12. Sós tejet vas 1. Az n. (= német) puskásoknak 
adatott búzát cub. sax. 51. Szattyát, 3. Vajat, 6. Szalonnát, 
másfelet. Kását, metr. 6. Borsót, metr. 3. Hozatott volt 
élénkben mázas fazakat fedőstül, 100. Tálat, 50. Alma- 
kerekrűl bárányt, 1. Peczolaj, ex metr. 21/2.Mázos tálat, 50. Qu.

1682. 2. Novembris. Száva Péter küldött hat vég egyszer- 
ványolt posztót, mindenik végben harminczöt-öt sing, négy 
vég; kétszerványoltat, azokban is harminczöt-öt sing, 
ul. 3 5 -35 . Qu.

1682. die 5. Novembris. Száva Péter küldött 41 kést 
és öt villát, in fi. 4. Egy köböl lenmagból való peczolajat. Qu.

1682. 9. Novembris. Száva Péter küldött fejér lisztet, 
cub. s. 10. Eczetet, ur. 9‘3. Qu.

1682. 23. Novembris. Száva Péter küldött peczolajt, 
ex cub. s. 1, oct. 7. Tizenkét őszi sajtot, nro. 12. Qu.

1682. 7. Decembris. Száva Péter küldött fejér lisztet, 
cub. s. 10. Peczolajat, ex cub. s. 1, oct. 7. Káposztát 
2 hordóval. Vereshagymát, cub. s. 2'2. Fokhagymát, metr. l 1/2. 
Szineczetet, ur. 10. Szalonnát, libr. 239. Qu.

1682. 8. Decembris. Száva Péter küldött kést, p. 40, 
pro fi. 7'60. Qu.

1682. 24. Decembris. Száva Péter küldött lisztet, 
cub. s. 10 Peczolajat, oct. 7. Qu.

1683. 2. Februarii. Száva Péter administrált korcsoma 
pénzt, fi. 180; polturát, fi. 20. Túró árát, fi. 4 50. Teszen 
fi. 204-50. Qu. ‘
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1683. a die 6. Januarii ad 19. Februarii.1 Száva Péter 
ebesfalvi számtartó administrált egyetmásokat e szerint: 
Magunk számára való lisztet húsz köblöt, cub. nro. 20. 
Első asztali lisztet hét köblöt, két vékát, cub. 7 '2 ; 
másodikat harmincz köblöt, cub. 30. Borsót, cub. 1. Lencsét, 3. 
Köleskását, 3. Színeczetet, ur. 34. Item ugyan eczetet, 
ur. 3. Egettbort öt átalagban, ur. 7‘3. Peczolajat három 
köbölbül valót. Viaszai, libr. 60. Fejérített vásznot, ul. 55. 
Fejérítetlen kender vásznot, ul. nro. 100. Szösz vásznot is, 
ul. nro. 100. Egy nyári tömlő túrót, melyben 100 font. 
Hét nyári sajtot. Hat őszi sajtot. Imide-amoda commissión 
öt verő disznót. Talpbőrt hatot s felet. Csizmabérlés-bőrt, 
nro. 48. Báránybőrt, nro. 161. Szattyánt, nro. 7. Irhát, 4. 
Sarut, p. 4. Korcsoma pénzt, fi 80. Item vásároltatott: 
Apró kést villástól, nro. 227. Öreg kést, nro. 31, per 
fl. 24'31. Négy bárdot, fi. 5. Három font gyapot fonalért 
fi. 2T6. Spárga csinálásért fl. 25. Konyha szükségére két 
átalag mézet, ur. nro. 8‘4. István deákné kezében adott 
két általag mézet, ur. nro. 7'3. Ennek maradékját Jeddi 
kezében. Item új szalonnát, ötöt. Ezekről quietáltuk.

Öt edényben írós vajat, ur. 15'4.2
1683. 16. Februarii. Száva Péter küldött egy átalag 

égettbort, ur. 1T. Qu.
1683. 23. Februarii diebus diversis Segesvárra Száva 

Péter küldött élést ez szerént: Boreczetet, ur. 24‘4. Fejér 
lisztet, cub. s. 5. Új szalonnát, 4. Ó szalonnát 5, libr. 387. 
Borsót, cub. s. 1. Lencsét is cub. s. 1. Peczolajt, ex. 
cub. 2. Tejfel sós tejet 2 edénynyel. Őszi sajtot, 12. Cserép 
edényekre erogált egy mása glétet. Órját, 2. Disznó
főt, 5. Keresztcsontot, 14. Hosszú pecsenyét, 14. Tizen
két disznónak kolbászit, májosit, tekertpecsenyéit, göm- 
beczeit. Qu.

Anno 1683. 24. Februarii. Száva Péter küldött eczetet, 
ur. 7. Peczolajat, ex. cub. sax. 1, hét ejtelt. Hat őszi saj
tot, cas. nro. 6. Már mind az Ebesfalván elkölt, mind 
pedig az itt elkölt v. (=  victuale) bonumokról quietantia 
adatott. Qu.

1683. die verő 5. Mártii. Száva Péter küldött fejér 
lisztet, cub. s. 10. Eczetet, ur. 8'4. Qu.

1683. 20. Mártii. Borbély János küldött kolbászt, 158, 
májost, 45. Vérest, 37. Gyomrot, 10. Gyöngyös hurkát, 10.

: Ez időben az udvar Ebesfalván tartózkodott. Januárius 6-ikán 
mentek oda s a fejedelem febr. 9-ikén távozott a közeli Segesvárra, 
hol másnap megnyílt az országgyűlése. Innen a fejedelem 25-ikén 
távozott el.

* Későbbi közbeszúrás.
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Tekertpecsenyét, 20. Gömböczöt, 10. Őszi túrót kettőt, 
libr. 132. Őszi sajtot, 10. Qu.

1683. 23. Mártii. Száva Péter küldött fejér lisztet, 
cub. sax. 10. Abrosznak való, széles, sima vásznat, ul. 34, 
libr. 19. Asztalkeszkenőt, nro. 62, ul. 83, libr. 20. Ezeket 
fejéríteni mindgyárast adtuk fagarasi számtartónk kezében 
Menyhárt uram által. Qu.

1683. 31. Mártii. Száva Péter küldött két edényben 
égettbort, ur. 3. Item Borbély János küldött egy átalag 
eczetet, ur. 12. Két új hordót Pulykát, kövért, 1. Kövér 
ludat, 6. Tyúkot, 8. Qü.

1683. 10. Április. Száva Péter küldött istrángot, 
nro. 60. Qu.

1683.14. Április. SzávaPéter küldött vasat, két mását. Qu.
1683. die verő 19. Április. Száva Péter küldött öt 

köböl fejérnek valót; ez előtt is hoztak cub. s. 5. Qu.
1683. 22. Április. Száva Péter administrált tárházunk

ban száznegyven berbécsek árát, százhuszonhat oroszlános 
tallért, adván a felinek pótlására tizennégy berbécset. Qu.

1683. 25. Április. Száva Péter küldött fejér lisztet, 
cub. s. 10. Mézet egy átalagban, ur. 3'4. Égettbort, magunk 
számára egy átalaggal, ur. 1'5. Másfélét is egy átalagban, 
ur. T2. Eczetet, ur. 8’3. Qu.

1683. 30. Április. Száva Péter ebesfalvi számtartónk kül
dött hámban való köteleket kétszázat, nro. 200. Pányvás köte
leket kétszázat, nro. 200. Őszi sajtot tízet, nro. 10. Item tizen- 
egyedfél font kénesőt bőrben bekötve. Melyről quietáltuk.

1683. 7. Maii administrált ebesfalvi számtartónk, Száva 
Péter magunk számára való fejér lisztet tíz köblöt, cub. 
nro. sax. 10. Hat vas1 méhsert ur. in summa nro. 26’2. 
Ezekről die anno supranotatis quietáltuk.

1683. 12. Maii. Száva Péter ebesfalvi számtartónk 
administrált magunk számára való fejér lisztet tíz köblöt, 
cub. nro. 10. Quietáltuk is.

1683- 21. Maii. Száva Péter ebesfalvi számtartónk 
adott fel ebesfalvi juhok gyapjábúl készíttetett posztót két 
véggel hetvenhat singet, <x> ul. 76. Havasalföldi gyapjúból 
készíttetett, egyszerványolt posztót, hét véggel, kétszáz
ötvenhat singet felet, <x> ul. 25602- Ugyan havasalföldi 
gyapjúbúi készíttetett, kétszerványolt posztót, hat véget, 
kétszázhuszonhárom singet felet, <x> ul. 223V2- Teszen 
mindöszve ul. 556. Hámban való kötelet kétszázötvent, 
nro. 250. Pányvás kötelet kétszázat, nro. 200. Gyeplőt 
harminczkét véggel, nro. 32. Melyről quietáltuk.

1 T . i. edény.
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1683- 28. Maii.1 Száva Péter ebesfalvi számtartónk 
adott fel eddig ilyen számú egyet-másokat: Égettbort, hat 
edényben kilencz vedret, másfél kupát, co ur. 9 1 V 2 . Borsót, 
egy köblöt, cub. s. 1. Lencsét, két vékát, cub. s. 2. Köles
kását, két vékát, cub. s. 2. Színeczetet egy átalaggal. hat 
vedret két ejtelt, ur. 6'2. Irósvajat két vedret három ejtelt, co 

ur. 2‘3. Item azután is egy ejtelt, oct. 1. Asztalunkra való 
második lisztet tiz köblöt, cub. s. 10. Donát Mihály uram 
kezéhez tábori szükségre büdöskövet, félfontot, libr. V2. 
Égettbort is adott fel két ejtelt, oct. 2. Egy Borbára nevű 
öreg asszonynak két véka búzát, egy szalonnának negyed
részét, libr. 13. Egy nyári sajtot. István deákné asszonyom 
kezében kendervásznat kilenczvenkilencz singet, co ul. 99. 
Szösz vásznat száz singet, ul. 100. Egy kendi embernek 
egy nyári sajtot. Hat ejteles, öt-, négy-, három-, két-, egy 
ejteles, fél ejteles és kisebb viaszos palaczkokat húszat, 
nro. 20. Egy palaczkcsinálónak, ki az ittvalókat tanította, 
fizetett két forintot tizenhat pénzt, co fi. 2'16 és egy sajtot 
is. Melyrűl quietáltuk.

1683. 28. Maii. Száva Péter ebesfalvi számtartónk 
administrált tárházunkban két almakereki bor árát, ötven
két forintot tíz pénzt, co fi. 52’ 10. Egy almádi bor árát, 
tizenhárom forintot hatvankét pénzt,fi. 13'62. Három boroknak 
lucrumát harmincz forintot huszonnyolcz pénzt, co fi. 30'28. 
Item négy tömlőtúrónak az árát, tizenhét forintot tizenegy 
pénzt, co fi. 17*11. In summa teszen száztizenhárom forintot 
tizenegy pénzt, co fi. 113*11. Melyekről quietáltuk.

1683. a die 24. Maii usque ad diem 1. Junii. Önagy - 
ságok Ebesfalván létek alatt korcsomállott Pohárnak 
János magunk pénzén vett borokat ez szerént: Jakabfalvi 
borokat tíz hordóval, melyek ez szerént következnek :

1.) hordó mérés szerént ur. 34‘4, színbor ur. 33 4, seprű ur. 1; 
ejtelit tíz pénzen, teszen fl. 26‘80. 2.) hordó ur. 37'7, színbora 35*1, 
seprű ur. 2 6; ejtelit tíz pénzen, teszen fl. 28,10. 3.) hordó mérés
szerént ur. 38 6, színbor ur. 36-2, seprű ur. 2‘4 ; ejtelit per den. 10,
teszen fl. 29. 4.) hordó mérés szerént ur. 40 7, színbora ur. 38,
seprű ur. 2 7; ejtelit per den. 10, teszen fl. 30 40. 5.) hordó mérés
szerént ur. 40, színbora ur. 37 7, seprű ur. 2’1 ; ejtelit per den. 10, 
teszen fl. 30’30. 6.) hordó mérés szerént ur. 416, színbora ur. 38‘5 ; 
ejtelit per den. 10, teszen fl. 30’90. 7.) hordó mérés szerént ur. 38 2, 
szinbora ur. 34 7, seprű ur. 3 3 ;  ejtelit per den. 10, teszen fl. 27 90. 
8.) hordó mérés szerént ur. 40‘6, színbora ur. 38'7, seprű ur. 1 '7 ; 
ejtelit per den. 10, teszen fl. 3110. 9.) hordó mérés szerint ur. 36’7, 
szinbora ur. 35-3, seprű ur l -4 ; ejtelit per den. 10, teszen fl. 28‘30.

1 I. Apafi M. naplója szerint ezidőtájt a fejedelem ismét Ebes
falván tartózkodott. Május 20-ikán érkezett oda és június 9-ikén 
távozott el.
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10.) hordó mérés szerint ur. 33, színbora ur. 32, seprű ur. 1 ; ejtelit 
per den. 10, teszen fl. 25 60.
In summa ezen borok ára teszen fl. 288’40-

Item ugyan Pohárnak János által két berethalmi, 
magunk pénzén vett borok á rá t:

1.) hordó mérés szerint ur. 40, szinbor ur. 36 7, seprű ur. 3 1 ;  
ejtelit per den. 12, teszen fl. 3510. 2.) hordó mérés szerint ur. 39 5, 
színbora ur. 371, seprű ur. 2 1 ;  ejtelit per den. 12, teszen fl. 35-64.
Summa teszen fl. 71'4.

Item az számtartó keze alól három magyarországi 
borok árát:

1.) hordó mérés szerént ur. 131, színbora ur. 121, seprű ur. 1; 
ejtelit adták per den. 15, teszen fl. 14 55. 2.) hordó mérés szerént 
ur. 131, színbora ur. seprű ur. H V a; ejtelit per den. 15,
teszen fl. 14-92. 3.) hordó mérés szerént ur. 13, színbora ur. 11-2, 
seprű ur. 1 '6 ; ejtelit per den. 15, teszen fl. 13 50.
In summa teszen fl. 42‘97.

Anno 1683. mensis Junii. Árúitatott ki ebesfalvi szám
tartónk, Száva Péter ebesfalvi korcsománkon magunk pénzén 
vett borokat ez szerént:

1.) hordó jakabfalvi, mérés szerént ur. 361, szinbora ur, 34, 
seprű ur. 2 1 ;  ejtelit per den. 10, teszen fl. 27‘20. 2.) hordó ur. 38, 
színbora ur. 34 5, seprű ur. 3-3 ; ejtelit per den. 10, teszen fl. 27-70. 
3.) hordó mérés szerént ur. 39 2, szinbora ur. 351, seprű ur. 3-6 ; 
ejtelit per den. 10, teszen fl. 2810.
Ezen három jakabfalvi borok ára teszen fl. 83'30.

Item két berethalmi magunk pénzén vett borok árát is: 
1.) hordó mérés szerént ur. 40 2, színbora ur. 36’5, seprű ur. 3‘5 ; 

ejtelit per den. 12, teszen fl 3516. 2.) hordó mérés szerént ur. 371, 
szinbora ur. 341, seprűje ur. 2 '5 ; ejtelit per den. 12, teszen fl. 3312.
Summa teszen fl. 68‘28.

Item maradott még az ebesfalvi számtartónál egy 
berethalmi, magunk pénzén vett bor ára, mely czédula 
szerént volt, ur. 40.

1683. 17. Junii. Száva Péter ebesfalvi számtartónk 
azon ott maradt magunk pénzén vett egy hordó berethalmi 
bornak az árát Radnótra megküldte, mely mérés szerént 
volt ur. 36'7, színbora ur. 35, seprű ur. 1’7 ; per den. 12 
az ára tészen fl. 33'60.

[Külön papirszéleten.]
Memóriáié. Anno 1683. die 19. Junii. Ebesfalváról Radnótra 

ezen egyetmásokat viszik: Asszonyunk önagysága számára való 
talakat, nro. 490. Fazakat is, nro. 90. Színeczetet, ur. 51. Egy 
csebrecske cseresznyét (már itt több nincsen), 1. Borsót, hüvelykest, 
egy csebrecskével, nro. 1. P. Száva mp.

1683. diebus diversis. Ebesfalvi számtartónk, Száva 
Péter ugyan ebesfalvi házunknál létünknek alkalmatos-
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ságával1 administrált ilyen számú egyetmásokat. Magunk 
számára való fejér lisztet tíz köblöt, cub. s. 10- Asztalunkra 
való első fejér lisztet tizenhárom köblöt, cub. s. 13. Második 
asztali czipónak való lisztet, cub. s. 10. Színeczetet tizenkét 
vedret, ur. 12, négy ejtelt, oct. 4. Almakereki eczetet 
tizenkét vedret, öt ejtelt, ur. 125. Megyesre adott fejér 
lisztet, cub. 1*2. Három bárányt. Vajat három ejtelt, oct. 3. 
Mézet két ejtelt, oct. 2. Szalonnát felet, cont. libr. 36. 
Sajtot kettőt, nro. 2. Item adott fel őszi sajtot hármat, 
nro. 3. Nyári új sajtot kettőt, nro. 2. Segesvári szűcsöknek 
nyári sajtot hármat, nro. 4. Ráduly lovásznak, nro. 1. 
Márton mesternek, nro. 1. Töröknek, tatárnak nyári sajtot, 
nro. 2. Őszi sajtot egyet, nro. 1. Tábori szükségra Rádihoz, 
nro. 16. Őszi sajtot István deákné asszonyomhoz. Nyári 
sajtot négyet, nro. 4. Bánfiné asszonyomnak is kettőt, nro. 2. 
Dési kezében őszi sajtot négyet, nro. 4. Keczeli János 
által Segesvárra nyári sajtot, nro. 2. Madarász uramnak 
nyári sajtot, nro. 2. Szalonnát egyet, cont. libr. 55. Soldort 
hatot, nro. 6. Radnótra szalonnát tizenkettőt; hata tábori 
szükségre konyhamesterhez, cont. libr. 1020. Borsót három 
vékát. Köleskását félvékát. Lencsét egy köblöt, cub. 1, 
egy vékát, cub. s. 1. Diót félvékát. Egettbort egy alkal
matossággal adott fel oct. 3, melynek az árát beadta, fi. 1'95. 
Tatár követnek az limitatio szerént köleskását, cub. s. 2. 
Méhsert három ejtelt, oct. 3. Enyvre adott huszonnégy 
pénzt, den. 24. Élesztőre harmincz pénzt, den. 30. Két 
segesvári kötélverőnek, den. 96. Egy tábori ágyért tisz- 
teletes Nagyari uramnak fi. T90. Szösz vásznot, ul. 12. 
Csizmadiákhoz talpbőrt, nro. 3. Béllésnek valót, nro. 23. 
Item Pápaihoz talpbőrt, nro. 3. Béllésbőrt, nro. 30. Hámban 
való köteleket, 140. Pányvás kötelet százharminrzhármat, 
nro. 133. Tizenkét vég gyeplőt, nro 12. Húsz öles kötelet, 
nro. 2. Páncratius (így!) uramnak nyári sajtot, nro. 1. Tophaeus 
uramnak is, nro. 1. Az eljövetelkor az sütőknek hat véka 
lisztet. Egy köböl tiszta aszúszilvát, cub. 1. Egy köböl 
elegyes aszú gyümölcsöt, cub. s. 1. Peczolajat tábori szük
ségre konyhamester kezében tizennyolcz ejtelt, oct. 18. 
Két veder sós tárkonyt, ur. 2. Két veder sós egrest, ur. 2. 
Négy kövér kappant, nro 4. Negyven pár apró kés ára 
fi. 8‘46. Nagy kések ára fi. 180. Praebendára való mézet, 
ur. 5 6. Deszkát, nro. 15. Pipét, nro. 6. Zabot, cub. s. 157. 
Fejér, tiszta sót, nro. 10. Hat agarat, nro. 6. Tizenkét új 
nyári sajtokat, nro. 12. Két őszi tömlő túrót, cont. libr. 141. 
Melyekről quietáltuk.

1 A fentebb jelzett május—júniusi tartózkodásra vonatkozik.
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1683 die 20. Junii administrált ebesfalvi számtartó, 
Száva Péter számunkra való tálakat, nro. 490. Fazokakat, 
nro. 90. Szineczetet, ur. 5‘4. Quietáltuk róla.

Item 1683. 27. Maii. Barbély János Eperjessi Ferencz 
által administrált új szalonnát, méretlen hármat, nro. 3. 
0  szalonnát egyet, nro. 1, cont. libr. 61. Új soldort tízet, 
nro. 10. Új oldal pecsenyét egyet, nro. 1.

Item 8. Junii. Balog Ferencz által új szalonnát, méretlen 
négyet, nro. 4. 0 szalonnát kettőt, nro. 2, cont. libr. 124. 
Új soldort, hatot. Borsót, cub. 2. Tyúkfiat, tízet.

1683- die 23. Junii. Száva Péter administrált nyári 
sajtot ötvent, Barbély János tízet, nro. 10.

1683. 26. Junii. Ebesfalvi számtartónk, Száva Péter 
administrált nyári új sajtokat tízet, nro. 10. Magunk szá
mára való égettbort in vas 2, két vedret négy ejtelt, 
ur. 2‘4. Közönséges égettbort egy vedret, két ejtelt, ur 1'2. 
Mangollott vásznat, huszonötödfél singet, ul. 24Vs* Negyven- 
kilencz pár apró késeket; szakácsnak való késeket húszat, 
melyeknek az ára teszen tizenegy forintot húszonkét pénzt, 
fi. ÍP22. Melyekről quietáltuk.

1683. 27. Junii. Ebesfalvi számtartónk, Száva Péter 
administrált számunkra való peczolajat, kevés híján négy 
ejtelt, két véka lenmagbúi. Zöld, mázas fazakakat hetvent, 
nro. 70. Fedőket huszonötöt, nro. 25. Cserép tálakat száz
hetet, nro. 107. Melyekről quietáltuk.

1683. die 29. Junii administrált, Száva Péter szineczetet 
tíz vedret s négy ejtelt, ur. 10'4. Három talpbőröket, nro. 3. 
Barbély János vastag vásznot, száz singet, ul. 100.

1683. 30. Junii administrált Száva Péter számunkra 
való fejér lisztet tíz köblöt, cub. sax. 10. Két vasabroncsos 
általagot nro. 2.

1683. die 11. Julii. Administrált Száva Péter egy új 
kis szekeret minden eszközivei, vasast. Fekete, mázos fazo
kakat, ötvent. Apró, zöld, mázos csuprot, negyvent. Sárga, 
mázos lábast, harminczat. Tálakat kétszázat, nro. 200.

1683. 17. Julii. Barbély János administrált négy 
szalonnát magunk számára, cont. libr. 239.

1683. 18. Julii. Administrált Száva Péter fekete, mázos 
fazokat, nro. 28. Mázos tálat, nro. 150.

1683 21. Julii. Administrált Száva Péter mázos fazo
kakat apróstúl száznyolczvanhatot, nro. 186. Új vereshagymát 
egy átalaggal. Tizenhét béllésnek való bőrt, nro. 17- Csiz
madiáknak való fonalat, öt fontot, libr. nro. 5. Egy. mása 
vasat, cenlr. 1, cont. libr. 134. Mázos tálakat, nro. 424. 
Egy hordó sós káposztát, nro. 1, Qu. Holmi avas disznó- 
aprólékrúl radnóti tiszteink quietálták.
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1683. 26. Julii administrált Száva Péter számunkra 
való fejér lisztet tíz köblöt, cub. sax. 10. Színeczetet, ur. 8'5. 
Nyolcz vedret s öt ejtelt. Mázos tálat, nro. 212, kétszáz- 
tizenkettőt Mázos fazokat, nro. 16, tizenhatot. Qu.

1683. 3. Augusti administrált Száva Péter ebesfalvi 
számtartónk háromszázkilenczven mázas tálat, <x> nro. 390. 
Negyvenöt mázas fazakakat, nro. 45. Tángyért, nro. 70. 
Hat pár kengyel vasat. Talpbőrt négyet, nro. 4. Béllésnek 
való bőrt harminczat, nro. 30. Fonalat, libr. 4. Melyekrűl 
quietáltuk.

1683. 4. Augusti. Száva Péter ebesfalvi számtartónk 
administrált peczolajat nyolczadfél ejtelt egy köbölből valót, 
oct. 7V2. Lencsét két vékát, metr. nro. 2. Tiszta égett- 
bort két átalagocskában két vedret, nyolczadfél ejtelt, 
<x> ur. 2'7V2- Melyekrűl quietáltuk.

1683. 13. Augusti. Száva Péter ebesfalvi számtartónk 
küldött százhetvennégy mázas tálakat, nro. 174. Közönséges 
égettbort két edényben három vedret, negyedfél ejtelt, 
ur. 3*3V3. Melyekrűl quietáltuk.

1683. 19. Augusti. Ebesfalvi számtartónk, Száva Péter 
administrált új búza lisztet öt köblöt, cub. s. 5. 0 búza 
fejér lisztet öt köblöt, cub. s. 5. Mázas fazakat huszon
kettőt, nro. 22. Mázos tálat százhetvenötöt, nro. 175. Szín
eczetet nyolcz vedret, ur. 8. Melyekrűl quietáltuk.

1683. 23. Augusti. Száva Péter ebesfalvi számtartónk 
küldött három vékából való peczolajat, öt ejtelt, oct. 5. Irhát 
tízet, nro. 10. Bárányt nyolczat, nro. 8. Melyrűl quietáltuk.

1683. 27. Augusti. Száva Péter ebesfalvi számtartónk 
administrált új búza lisztet négy köblöt két vékát, cub. 4‘2. 
Tavalyi búza lisztet öt köblöt, két vékát, cub.( 52. In 
summa cub. 10. Új, sós káposztát két átalaggal. Űj borsót 
két vékát, 'cub. 2. Mázos fazakat, hatvanhármat. Mázos 
tálat, 310. Mázos tángyért százhatvant, nr. 160. Egy kis 
vasas szekeret minden készségével. Melyrűl quietáltuk.

1683. 8. Septembris. Administrált Száva Péter két 
véka új lencsét. Kilenczven pokróczot, nro. 90. Qu.

1683.22. Septembris. Ebesfalvi számtartónk, Száva Péter 
administrált posztókat ez szerént. Kétszer ványolt posztót:

Első végben harminczhét singet, ul. 37. Második végben ul. 35, 
harminczöt singet. Harmadik végben ul. 35, harminczöt singet. 
Negyedik végben ul. 38, harmincznyolcz singet.

Item egyszer ványolt posztót:
Első végben ul. 35, harminczöt singet. Második végben ul. 37, 

harminczkét singet. eddig havasalföldi gyapjúból1 Harmadik vég-

1 Eredeti szövegben gyabjú-nak van írva.
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ben ul. 35, harminczöt singet. Negyedik végben ul. 35, harminczöt 
singet. Ötödik végben ul. 34. harmincznégy singet. Hatodik végben 
ul. 35, fertály héján. Hetedik végben ul. 34V2, harmincznégy, fél 
singet. Nyolczadik végben ul. 36, harminczhat singet. Kilenczedik 
végben ul. 35'2, harminczöt, fél singet. Tizedik végben ul. 35, 
harminczöt singet.
In summa tizennégy véget, nro. 14. Quietáltuk.

1683. 26. Septembris. Ebesfalvi számtartónk, Száva 
Péter administrált fejér lisztet magunk számára, cub. 6, 
hat köblöt. Új, sós káposztát, in vas. nro. 1. Sós egrest, 
in vas. nro. 1. Ugorkát, in vas. nro. 1. Mázas tálat száz- 
hetvent, co nro. 170. Tángyért, nro. 50, co ötvent. Őszi sajtot 
újat, nro. 10, tízet. Quietáltuk.

1683. 26 Septembris. Almakereki udvarbíránk, Borbély 
János administrált számunkra való színeczetet, ur. nro. 103, 
tíz vedret három ejtelt. Melyrűl quietáltuk.

1683. 1. Octobris. Száva Péter ebesfalvi számtartónk 
administrált tiszta égettbort, ur. 12, egy vedret két ejtelt. 
Közönséges égettbort, ur. P2. Peczolajat három vékábúl, 
oct. nro. 5, öt ejtelt. Quietáltuk.

1683. 7. Octobris. Administrált ebesfalvi számtartónk, 
Száva Péter mázos tálat kétszázat, nro. 200. Mázos tángyért, 
nro. 95. Patkószéget két ezeret, nro. 2000. Őszi sajtot ötét, 
nro. 5. Borsót három vékát, cub. 3. Lencsét két vékát, 
cub. 2. Melyekről quietáltuk.

1683. 12. Octobris. Hoztanak Ebesfalvárúl három
szalonnát, cont. libr. nro. [hiányzik].

1683. 19. Octobris. Ebesfalvi számtartónk, Száva
Péter administrált fejér lisztet tiz köblöt, cub. 10. Eczetet, 
ur. 11, tizenegy vedret. Borsót, cub. 1, egy köblöt. Lencsét, 
cub. 3. Őszi sajtot tízet, nro. 10. Quietáltuk.

Anno 1683. 28 Octobris. Administrálta ebesfalvi szám- 
tartónk, Száva Péter ezeket: Tiszta égettbort, ur. 1*3, 
egy vedret három ejtelt. Közönséges égettbort, ur. nro. 2, co 
két vedret. Item vött számunkra harminczhárom pár kést; 
tött az ára fl. 5‘94, co öt forintot, kilenczvennégy pénzt. 
Item ad diem 11. Octobris administrált gyermekünk szá
mára segesvári patikáriustól vött aquavitát, fertály híján 
két ejtelt; tött az ára fl. 3‘75, három forintot hetvenöt 
pénzt. Item administrált egy deberke sós tejet. Ezekrül 
quietáltuk.

1683. 28. Octobris. Barbély János administrált Alma- 
kerekrűl Dévára színeczetet, ur. nro. 14'2, tizennégy vedret 
s két ejtelt. Quietáltuk.

1683. 6. Novembris. Száva Péter ebesfalvi számtartónk 
administrált egy köbölből való peczolajat, oct. 7, hét ejtelt; 
melyrűl quietáltuk.

S z á d e c z k y  B . : I. A p afi M . f e je d e le m  u d v a r t a r tá s a . 26
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1683. 11. Novembris. Ebesfalvi számtartónk, Száva 
Péter administrált magunk számára való fejér lisztet, cub. 10, 
tíz köblöt. Egy deberke sós tejet, nro. 1. Qu.

Anno 1683. 20. Novembris. Administrált Száva Péter 
tíz veder s négy ej tel eczetet, ur. nro. 10'4. Tiszta égett- 
bort egy vedret, harmadfél ejtelt, l'2 1/2. Item Barbély 
János administrált Almakerékrűl tíz őszi sajtot, nro. 10. 
Egy őszi tömlő túrót, méretlen volt.

Anno 1683. 23. Novembris. Száva Péter ebesfalvi 
számtartónk administrált Fejérvárra fekete, csáváit bárány
bőrt, nro. 99, kilenczvenkilenczet. Fejér báránybőrt, nro. 72, 
hetvenkettőt. Hasi, fekete báránybőrt, nro. 31, harmincz- 
egyet. Hasi, fejér báránybőrt, nro. 34, oo harmincznégyet. 
Kecske-olló bőrt, nro. 16, tizenhatot. Kocsisnak való öreg, 
fekete báránybőrt, nro. 36. Hasonló, fejér báránybőrt, 
nro. 24. In summa nro. 312. Melyről quietáltuk.

Anno 1683. 7. Decembris, hat őszi sajtot administrált 
Száva Péter.

Anno 1683. 12. Decembris administrált két véka len 
magbúi való peczolajat, negyedfél ejtelt, Sll2. Magunk szá
mára való égettbort, ur. 1'4. Közönséges égettbort, ur. 2*2. 
Egy deberke tejfel sós tejet. Qu.

Anno 1684- 13. Novembris. Administrált Száva Péter 
borsót, magunk számára, sax. cub. 2. Lencsét, cub. sax. 1. 
Yereshagymát, cub. 11. Fokhagymát, cub. 1. Tiszta égett
bort, ur. 1'272. Közönséges égettbort, ur. 1'3V2- Mázas 
tálat, nro. 50. Mázas fazakat, nro. 38.

Anno 1683. 14. Decembris. Száva Péter ebesfalvi 
számtártónk administrált havasalföldi gyapjúbúi csinált, 
kétszerványolt posztót két véggel. 1. vég cont. ul. 36. 
2-dik vég cont. ul. 35 72- In summa 7172. Item havas- 
alföldi gyapjúból csinált, egyszerványolt posztót négy végben, 
cont. ul. [hiányzik!]. Item ebesfalvi gyapjúból csinált, egyszer
ványolt posztót egy végben, ul. 48, co negyvennyolcz singet.

15. Decembris. Fejér lisztet, cub. s. 5, öt köblöt. 
Borsót, cub. 1, egy köblöt. Lencsét két vékát, metr. 2. 
Almakereki eczetet, ur. 11.

1683. 26. Decembris. Administrált fejér lisztet, cub. 
s. nro. 5, öt köblöt. Borsót, metr. l 1/2. Lencsét, metr. 1. 
Yereshagymát, cub. 1. Foghagymát, metr. 1.

1684. 2. Januarii. Peczolajat négy ejtelt.
1684. a die 7. Januarii ad 11. eiusdem administrált 

Száva Péter: Magunk számára való fejér lisztet, cub. s. 10. 
Első asztali lisztet, cub. s. 20, húsz köblöt. Borsót egy 
köblöt, cub. sax. 1. Lencsét, cub. sax. 1, egy köblöt. 
Égettbort, magunk számára valót, ur. 1*1, egy vedret s
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egy ejtelt. Közönséges égettbort, ur. 1‘7, egy vedret hét 
ejtelt, Almakereki boreczetet, ur. 13*6, tizenhárom vedret, 
hat ejtelt. Peczolajat egy köbölbül nyolczadfél ejtelt. Fejé- 
rített, mangollott vásznat, fűszerszámnak való sacskóknak, 
ul. 15, tizenöt singet. Színmézet, ur. 2*5, két vedret s öt 
ejtelt. Irósvaját, ur. 3‘4, három vedret négy ejtelt. Őszi 
sajtot, nro. 4, négyet. Hordó takarni vásznot, ul. 8, nyolcz 
singet. Mázos fazokat ötvent. Tángyérokat hatvant. Tálakat 
nro. 60.

Item 1684. 11. Januarii administrált gostina pénzt, 
fl. 211, kétszáztizenegy forintot

1684. a die 12. ad diem 19. Januarii administrált 
Száva Péter felső konyhánkra színeczetet, ur. 7‘5, hét 
vedret s öt ejtelt. Tiszta mészárosoknak és megholt mada
rászhoz vastag vásznot kilencz singet, ul. nro. 9. Csizma
diáknak talpbőrt harmadfelet, nro. 2Va. Béllésbőrt huszon- 
kilenczet, nro. 29. Kocsisnak való sarut, harmincz párt, 
nro. 30. Szattyán csizmát tizenkét párt, p. nro. 12. Hat 
rúd vasat, cont. libr. 100. Szitásoknak s rostacsinálóknak 
négy kis köböl búzát conventiójokban. Két tömlő túrót, 
cont libr. 250. Két sajtot, nro. 2. Egy őszi tömlő túrót, 
nro. 1. cont. libr. 50. Item Pancratius uramnak három 
malaczot, három ejtel vajat, három ejtel mézet. Qu. Item 
ndott balásfalvi gyermeklovakra huszonöt pokróczot fel, 
nro. 25.

Anno 1684. 27. Januarii administrált Száva Péter 
ebesfalvi számtartónk negyvennyolcz forintot hetvenöt 
pénzt, fl. 48'75, korcsomárúl való proventus pénzbűi, mely 
fl. 48'75 Kannagyártó Jánosnak s Györgynek fizetett meg 
az negyvenkét óntálak újólag való öntéséért s egyszersmind 
toldásáért maguk ónjábúl.

Item 28. Januarii administrált tárházunkban is fl. 95, 
kilenczvenöt forintot, korcsomárúl való proventus pénzt.

Item a die 19. Januarii ad diem 28. eiusdem admi
nistrált ilyen bonumokat, diversis diebus: Első asztali lisz
tet tíz köblöt, cub. s. 10. Madarász uramnak egy makkos 
sertést. Peczolajat, ex. cub. 1. oct. 7. Vásárhelyi dajkának 
egy makkos sertést. Fejéritett, mángollott vásznot, ul. 
262J/2, kétszázhatvanharmadfél singet. Báránybőr béllést, 
süvegek alá, nro. 4. A szakácsnénak egy ejtel mézet, 
oct. 1. Vajat is egy ejtelt, oct. 4 {így!). Márton mesternek 
négy kalongya kendert, gél. nro. 4. Héhelt lent adott 
fel, gél. 37 5, harminczhét kalongyát s öt főt. Mázos 
fazokat ötvent, nro. 50. Mázos tálat, nro. 125. Mázos tán- 
gyért, nro. 100. Három nyári sajtot, nro. 3. Egy őszi 
sajtot, nro. 1. Qu.

26*

*



Item a die 28. Januarii ad diem ultimum einsdem 1 
administrált ugyan Száva Péter ilyen bonumokat: Huszonhat 
pár kocsis sarut, p. 26. Irósvajat két edényben hét vedret 
s egy ejtelt, ur. 7*1. Két őszi sajtot nro. 2. Harmincz 
lóvakarókat, nro. 30. Almási Bánffiné asszonyomnak két ejtel 
mézet, oct. 21. Három ejtel vajat, oct. 3. Tíz kalongya 
hehelt lent, gél. 10. Vásárhelyi asszonynak két véka búzát, 
metr. 2. Két nyári sajtot, nro. 2. Német fazakasnak egy 
sajtot, nro. 1. A dajkának hat sajtot, mézet két ejtelt, 
oct. 2. Vajat hat ejtelt, oct. 6. Medgyesi szásznénak egy 
makkos disznót, nro. 1. Boér Gáspárhoz szekerekre vasat, 
libr. 23. Pálű kezéhez hámban való köteleket hatvant, 
nro. 60. Kötőfékre valót hatvant, nro. 60. Gyeplőt ötöt, 
nro. 5. Egy zágoni szegény asszonynak egy sajtot, nro. 1. 
Désihez huszonöt őszi sajtot; két őszi tömlő túrót, libr. 132. 
Méretlen új szalonna költ el hét, nro. 7, a die 7. ad 31. 
Januarii. Útra is1 2 administrált méretlen új szalonnát, nro. 2, 
kettőt. Item a dajkának őszi sajtot kettőt, nro. 2. Húsz 
pár késekért adott, fl. 3'60, három forintot s hatvan pénzt. 
Irhát tizenkettőt, Viaszát, co libr. 38, harmincznyolcz fontot. 
Mézet öt vedret s egy ejtelt. Az szásznénak három kalongya 
kendert, gél. 3. Item egy tömlő-túrót Désihez, méretlen.

Item ugyan ebesfalvi számtartónk, Száva Péter adminis
trált Fogarasbúl adott lenfonálbúl szőtt, széllyes abroszokat 
két végben száz singet, ul. 100, melyben van libr. 70, 
hetven font. Asztalkeszkenőket öt végben háromszázötven
ötöt, nro. 355. Sing szám 476, libr. 117, száztizenhét font. 
Item hamuval szerzett szappant libr. 75, hetvenöt fontot. 
Anno diebusque ut supra.

Item 1. Februarii adott bé Ebesfalván fontatott len- 
fonalbúl asztalkeszkenőket, nro. 83, nyolczvanhármat, mely
ben volt ugyan 83 sing, libr. 23. Abrosznak valót, ul. 48, 
negyvennyolcz singet, libr. 21. Qu.

1684. 6. Februarii. Száva Péter ebesfalvi számtartónk 
administrált magunk számára való első fejér lisztet cub. s. 5. 
Ezeket Fogarasban quietáltuk.

Anno 1684. 10. Februarii administrált Száva Péter 
tiszta égettbort, ur. 12. Ürmös bor seprűnek égettborát, 
ur. 3, három ejtelt. Köz égettbort, ur. 1'2. Húsz pár 
apró késeket. Item tíz öreget vétetett Segesváratt, per 
fl. 4'80, melyet maga fizetvén meg. Qu.

1 A fentebbi kikezdésben és az alábbi felsorolásban leirt admi- 
nistratio a fejedelemnek ugyanazon időre terjedő ebesfalvi tartózko
dása alatt volt.

2 T. i. a fejedelemnek Ebesfalváról Fogarasba vivő s febr. 1-től 
4-éig tartó útjára. V. ö. a fejedelem Naplója megfelelő bejegyzésével.
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Anno et die supranotatis. Almakereki számtartó/ Zalaknai 
Péter deák administrált öt kövér ludat, három kövér tyúkot.

1684. 14. Februarii. Száva Péter administrált tíz köböl 
fejér lisztet, cub. sax. 10.

1684. 28. Februarii administrált Száva Péter első égett
bort, ur. 1'3V2. Közönséges égettbort, ur. L3V2. Lencsét 
három vékát. Borsót egy köblöt. Harmincz nyári sajtot, 
nro. 30. Peczolajat ismét egy köbölbűi valót, oct. 7V2- 
Nyolczadfél ejtelt azelőtt, úgymint 24. eiusdem mensis 
praenotati.

Die 4. Mártii. Tíz köböl számunkra való fejér lisztet, 
cub. sax 10. Egy deberke sós tejet. Kétszáz mázos fazokat. 
Száz mázos tángyért. Öt forint ára aprókést.

1684. 10. Mártii administrált Száva Péter tiszta égett
bort, ur. 1, egy vedret. Közönséges égettbort, ur. 1‘4, 
egy vedret, négy ejtelt. Peczolajat, ur. 1, egy vedret, ex 
cub. 1V2. Item Almakerékrűl nyolcz veder eczetet, ur. 8.

17. Mártii administrált hat kövér hidat, nro. 6. Hat 
kövér tyúkot, nro. 6. Egy deberke sós tejet. N. Id.1

18. Mártii administrált magunk számára való mézet 
egy általagban, ur. nro. 4, négy vedret. Közönséges mézet, 
ur. nro. 12, tizenkét vedret.

20. Mártii administrált szegények búzájának, húsz 
köbölnek az árát, fl. 12, tizenkettőt.

22. Mártii administrált szemenszedett búzát, cub. 10, 
tíz köblöt. Tisztítani való búzát egy köblöt, cub. 1.

28. Mártii administrált Fazokas Mihály hét veder bor- 
eczetet, ur. nro. 7.

31. Mártii administrált Száva Péter tiszta égettbort, 
ur. 1'5, egy vedret s öt ejtelt. Közönséges égettbort, 
ur. P4. egy vedret s négy ejtelt. Peczolajat, ex cub. 1. 
oct. 7. Kövér ludat, nro 6. Kövér tyúkot, nro. 6. Irósvajat 
egy vedret, ur. 1. Egy deberke sós tejet.

4. Április administrált almakeréki gondviselőnk, Fazo
kas Mihály nyolcz veder eczetet, ur. 8. Mázos tálat, 
nro. 140. Tángyérokat. nro. 100.

5. Április administrált Száva Péter borsót, két vékát. 
Lencsét, egy vékát. Őszi sajtot, tizenkettőt.

Die 15. Április administrált ebesfalvi számtartónk,
Száva Péter borsót, metr. nro. 2. Lencsét, metr. nro. 1. 
Mázos fazokat, nro. 40. Mázos tálat, nro. 60. Tángyért, 
nro. 50. Qu. Item Almakerékrűl administráltak eczetet, ur. 10.

Die 21. Április administrált ebesfalvi számtartónk
fejér lisztet, s. cub. nro. 10. Tiszta égettbort, ur. 4'5.

1 T. i. Nagyidai kezéhez.
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Közönséges égettbort, ur. 2'7. Item 28. Április peczolajat, 
ex. cub. 1. oct. 7.

Die 3. Maii administrált ebesfalvi számtartó, Száva Péter 
hatvan mázos tálat, nro. 60. Ötven mázos tángyért, nro. 50.

Item Barbély János és Zalaknai Péter administráltanak 
pro anno 1683. gyapjú árát és czigányok adajabeli pénzt, 
fi. 22’88, huszonkét forintot 88 pénzt. Ezt borok vételére 
Récsei után küldöttük Almakerékre. Qu.

8, Maii administrált ebesfalvi számtartónk, Száva Péter 
administrált {így!) két véka borsót, két véka lencsét, két 
véka kendermagot, két véka asszú szilvát, metr. 2—2. Qu. 
Fogarasban ezeket N. I. (=Nagyidai) tétette el.

10 Maii hoztak Ebesfalvárúl számunkra való, szemen- 
szedett búzalisztet tiz köblöt, cub. nro. 10. Két veder színmézet 
Nagyidai keze alá s négy ejtelt. Tiszta égettbort, ur. 1'4. Közön
séges égettbort, ur. j/5. Tejfel sós tejet egy deberkével.

22. Maii. Ezidei irósvajat másfél vedret, ur. 1'4 admi
nistrált Száva Péter. NB. Nagyidai boltjában adtuk. XB. 
Egy ejtelben van három-három font írósvaj.

Anno 1684. 25. Maii. Ebesfalvi számtartónk, nemes 
Száva Péter administrált 13 végben posztókat ez szerént:

Kétszerványolt kék Egyszerványolt posztót
posztót: 1. vég, k ék . . . . ul. 347*

1. végben . . . . ul. 331/2
2.
3.

vég
vég

. ul. 

. ul.
36
34

2.  végben . . . . ul. 35 4. vég . ul. 341/2
3. végben . . . . ul. 351/2 5. vég . ul. 35

351/2
36
3672

4. végben . . . .
5. végben . . . .

ul.
ul.

341/2

35
6.
7.
8.

vég
vég
vég

. ul 

. ul. 

. ul.
Summa . . ul. 1731/2 Summa . . ul. 282

Anno 1684. die 31. Maii küldött mázos tálat nro. 135, 
mázos tángyért is nro. 135.

Die 4. Junii. Tiszta búzalisztet administrált, cub. sax. 
nro. 10, co tíz köblöt. Peczolajat, ex cub. s. 1. oct. 7. 
Borsót, cub. 2. Lencsét, cub. 2. Eczetet, ur. 11.4.

15. Junii. Számunkra administrált búzalisztet, cub. 10. 
Tiszta seprű égettbort, ur. 53. Közönségest, ur. 2’6. Az 
kétféle ur. 8T. Ezidei nyári sajtot négyet. Almakerékrűl 
boreczetet számunkra, ur. 8.

Die 23. Junii. Ugyanonnat eczetet, ur. 7.
12. Julii küldött ebesfalvi számtartónk, Száva Péter 

tíz köböl fejér lisztet, cub. sax. 10.
1684. 17. Julii administrált Száva Péter két véka 

borsót, egy véka lencsét, nyolcz veder eczetet, tizenkét 
nyári sajtokat, melyekrűl quietáltuk.
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Die 24. Julii administrált Száva Péter: Mézet egy 
általagban, ur. 2'6. Peczolajat, ex cub. s. 1, oct. 7. Egett- 
bort 4 általagban, ur. 6'3 ; két általagja tiszta égett bor. 
Item segesvári patikárius aquavitát, per fi. 2; az számtartó 
adta meg az árát.

31. Julii administrált: Két véka borsót, metr. 2. Egy 
véka lencsét, metr. 1. Eczetet, ur. 8‘5.

14. Augusti. T íz köböl fejér lisztet, cub. 10, azzal az 
öt köböllel együtt, kit Fejérvárra küldött fel circiter
6. Augusti.

16. Augusti. Peczolajat, ex cub. 1, oct. 7. Mázos 
fazokakat, nro. 40. Mázos tálat, nro. 128. Mázos fédőt, 
nro. 128 Három forint ára kést, per fi. 3. Kilencz nyári 
sajtot, nro. 9. Két véka borsót, metr. 2. Egv véka lencsét, 
metr. 1.

Anno 1684. 18. Augusti küldött Radnótra Száva Péter : 
Új tar búzalisztet, cub. sax. 4. Másféle új búzalisztet, cub. 
sax. 4. Szemenszedett ó búzalisztet, cub. sax. 5. In summa 
szép fejér lisztet, cub. sax. 13. Almakerékrűl boreczetet, ur. 8.

25. Augusti administrált: Tiszta égettbort egy általagban, 
ur. 1’2V2. Közönségest egy általagban, ur. 2'4. Nyári tömlő
túrót, nro. 15, cont. libr. 1649.

28. Augusti. Eczetet, ur. 8‘1. Borsót, metr. 2. Lencsét, 
metr. 1.

30. Augusti administrált Száva Péter: Színmézet egy 
általagban, ur. 24. Talpbőrt hármat, nro. 3. Csizmadiának 
való fonalat, libr. 5.

2. Septembris administrált tizenöt ó hájat radnóti 
szükségre, melyet magunk percipiáltunk, cont. libr. 102. 
Item küldött mázos tálat, nro. 256. Mázos tángyérokat, 
nro. 107. Színmézet, ur. 14. N.1

10. Septembris. Pányvás kötelet, nro. 180. Hámban 
való köteleket, nro. 130.

Anno 1684. 11. Septembris administrált ebesfalvi 
számtartónk, Száva Péter tiszta égettbort, vas nro. 2, 
cont. ur. 2‘4. Közönséges égettbort, vas nro. 1, cont. 
ur. -1*5. Színmézet, vas 1, ur. 2‘4. Praebenda mézet, ur. 8. 
Méhsert in vas. nro. 2, ur. 18; 1. vas ur. 9 et 2. 9. (így /)1 2 
Peczolajat, ex. cub. 1, oct. 7. Nyári sajtokat, nro. 9. 
Almakerékrűl színeczetet, in vas. 1, ur. 7'3.

Diebus 15. 16. 17. Septembris Ebesfalvárúl admi- 
nistráltanak: Tavalyi fejér lisztet, cub. s. 10- Új búza
lisztet, cub s, 5. Peczolajat, ex cub. 1, oct. 7. Viaszas

1 T. i. a többször említett Nagyidai, az administratio átvevője.
2 T. i. a 2-dik edény is 9 vedret tartalmaz.
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palaczkokat, nro. 40. Viaszas kupákat, nro. 340. Csizma 
béllés bőrt, nro. 50. 11 rúd szappant, libr. 16. Nyári saj
tokat, nro. 15- Borsót két vékát, metr. 2. Lencsét egy 
vékát, metr. 1.

23. Septembris administrált Száva Péter öt köböl fejér 
lisztet számunkra, cub. 5.

28. Septembris administrált ismét Száva Péter öt köböl 
fejér lisztet, cub. sax. 5.

30. Septembris Kilencz őszi sajtokat.
1684. 10. Octobris administrált Száva Péter: Pecz- 

olajat, ex cub. sax. 1, oct. 7. Borsót két vékát, metr. 2. 
Lencsét egy vékát, metr. I.1 Kilencz őszi sajtot, nro. 9.1 2 
Huszonöt pár kocsis sarát,, nro. 25. Húsz vég gyeplőt, 
nro. 20.3 Tíz vég vékony spárgát, nro. 10. Almakerékrűl 
színeczetet, vas nro. 1, ur. 10.

Anno 1684. die 21. Octobris administrált Száva Péter 
öt köböl lisztet számunkra, cub. 5.

25. Octobris. Ismét öt köböl lisztet.
30. Octobris. Tiszta égettbort, ur. 3, két általagban.

• Közönséges égettbort, ur. 1*5, egy edényben. Kilencz őszi 
sajtokat, nro 9. Két véka borsót, metr. 2. Egy véka lencsét, 
metr. 1. Praebenda színmézet, ur. 4. Öt irhát, nro. 5. Tíz 
vég vékony spárgát, vég 10.

3. Novembris. Eczetet, ur. 7. Tejfel sós tejet egy 
deberkét.

10. Novembris. Öt köböl lisztet, cub. s. 5. Kilencz 
őszi sajtot, nro 9. Egy deberke sós tejet.

1684. 16. Novembris. Öt köböl fejér lisztet.
23. Novembris. Egy hordó sós káposztát. Tejfel sós 

tejet egy kis cseberben. Színeczetet, ur. 9.
27. Novembris administrált ebesfalvi számtartónk: 

Borsót két vékát, metr. 2. Lencsét egy vékát, metr. 1. 
Peczolajat egy köbölbűi, oct. 7. Vereshagymát, cub. 1T.

30. Novembris. Fejér lisztet számunkra, cub. 10 admi
nistrált.

3. Decembris. Tiszta égettbort, ur. 1'6. Közönségest, 
két általagban, ur. 2‘31/2. Színeczetet kilencz vedret, ur. 9. 
Tejfel sós tejet egy deberkével.

1 E három bejegyzéshez lapszélen N. betíí van felírva, melyben 
a fentebb emlegetett Nagyidai nevét ismerjük fel, mint a ki a 
beszolgáltatott holmit kézhez vette.

2 Lapszélen : D. És ebben valószínűleg Dési László neve rejlik, 
kit egyéb udvartartási feljegyzések ezidőtájt a fejedelemasszony 
inasi között emlegetnek.

3 Lapszélen: Gálfi. T. i. Gálfi Mihály, szintúgy a fejedelem- 
asszony inasa.
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17. Decerabris. Egy deberke sós tejet Ebesfalvárúl. 
Tíz veder eczetet, ur. 10. Egy hordó sós káposztát Alma- 
kerékrűl.

23. Decembris. Tiszta égettbort, ur. l ’21/2. Közön
séges égettbort, ur. 1'6. Peczolajat, ex cub. í, oct. 7.

28. Decembris. Szegények számára deputáltatott 25 köböl 
búzának az árát, fl. 46‘50, negyvenhat forintot ötven pénzt 
administrált számtartónk.1

Anno 1685. a die 5. Januarii1 2 administrált ebesfalvi 
számtartó ilyennemű bonumokat diversis diebus: Fejér lisztet, 
cub. sax. 10. Borsót hat vékát, cub. 1'2. Lencsét egy 
köblöt, cub. s. 1. Köleskását, cub. 1. Peczolajat, oct. 2. 
Tisztáit égettbort, ur. l '3 l/2. Közönségest, ur. 0’6. Irós- 
vajat költeni, ur. 2 '6 ; azonkívül N. J. által percipiált ur. 15T. 
Ejteles viaszas kupát, ötöt. Félejtelest is ötöt. Viaszas 
palaczkot, 1. Viaszát 14 darabban, libr. 133. Almakereki 
szalonnákat, nro. 4, cont. libr. 170. Pancratius uramnak 
vajat, oct. 3. Mézet, oct. 3. Őszi sajtot, 2. Dobainé asz- 
szonyomnak egyet. Lakatosnak egyet. Medgyesi szásznénak 
egy makkos disznót. Búzát, cub. sax. 1. Item hopmester 
uraméknak egy-egy kövér disznót, ad diem 20. Januarii. 
Ez szerint quietáltuk.

A die 20. Januarii ad 5. Februarii administrált ismét 
ilyen bonumokat ebesfalvi számtartónk, Száva Péter: Borsót, 
cub. sax. 1*2. Lencsét, cub. P l. Az öreg asszonynak nyári, 
tömlő túrót kettőt, cont. libr. 180. Fejérített vászon száz 
singet 2 végben, ul. 100. Dési László vitt ú tra3 őszi, 
tömlő túrót, nro. 1, libr. 44. Peczolaj sub istis diebus 
helyben költ el oct. 9. Az útra Nagyidai vitt oct. 10. Mézet 
in vasculis nro. 2, ur. 5'2. Egy köböl kendermagot, cub. 
s. 1. Item Gálffi: Kocsis sarút, pár nro. 28. Asszonyember 
sarút, pár nro. 7. Szattyán csizmát, pár nro. 10. Csizma- 
béllés-bőrt, nro. 7. Irhát, nro. 11. Kocsisoknak, csatlósoknak,

1 A Naplóban e helyhez egy külön papirszeletre írt s újabb 
számozása szerint 2 5 4 ' /2 jelzéssel ellátott nyugtatvány van csatolva, 
mely a rajta lévő czérna bizonysága szerint valamikor a Napló egyik 
lapjához volt varrva. Tartalma a kővetkező :

R eco g n o sco  p e r  p r a e s e n te s  te s tim o n io , q u od  in  hoc an n o  1 6 8 4 . 
d ie  22 . M a j i  a z  m i  k eg ye lm es  A s s z o n y u n k  ö n g g  a d a to t t  id e v a ló ,  
e b e s fa lv i  s zü k sé g re  o lv a s z to t t  f a g g y ú t  u g y a n  a z  O n ga  fo g a r a s i  bo lt-  
já b ú l  h e tven ö t fo n to t, 0 0  l ib r . 75. M e ly r ő l  a d o m  ezen  te s tim o n iá l is  
q u ie ta n tiá m a t p r o  f u tu r a  ca u te la . D á tu m , E b e s fa lv a , an n o  e t d ie  
s u p r a n o ta t i s . E b e s fa lv i  s z á m ta r tó , S z á v a  P é te r  n i. p .

2 Az itt s a következő két kikezdésben leírt beszolgáltatások 
a fejedelem jan. 5-től febr. 5-éig terjedő ebesfalvi tartózkodása 
idejére esnek.

3 A fejedelem u. i. egy hónapi ottidőzés után 1685. febr. 6-ikán 
Ebesfalváról Fogaras felé indúlt, hova 9-ikén érkezett meg.
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ajtónállóknak, fellajtároknak béllés báránybőr erogálódott, 
nro. 584. Hasi báránybőrt, nro. 100. Viaszas palaczkot, 
nro. 35. Szattyán bőröket, nro. 4. Patkót, nro. 117. Patkó- 
szeget, nro. 1500. Két górtyúkot, nro. 2. Szappant, nro. 32. 
Tiszta égettbort in vas. 2, ur. 2'2. Közönséges égettbort, 
ur. TI. Eczetet, nr. 11. Új szalonnát, nro. 8. Ezeken kívül 
egy köböl diót, egy köböl szilvát, két általag egrest. 
Ugorkát 2 edényben.

A die 7. Januarii ad diem 5. Februarii költ el első 
fejér liszt, czipónak, kalácsnak, tésztaneműnek, perecznek, 
cub. sax. 29. Negyed napig az urak ittlétével1 siitöttenek 
ordinarie egy-egy köblöt, az több napokban három vékát. 
Második liszt sub diebus annotatis költ el cub. 28. Úti 
szükségre és Fogarasban vittünk elsőt, cub. 8; másodikat 
cub. 3'3.

10. Februarii. Almakerékrííl két vég vastag vásznat, 
ul. 62V2-

Anno 1685. 20. Februarii administrált Száva Péter tíz 
köböl fejér lisztet, cub. sax. 10. Tíz vas melegítőket, nro. 10. 
Tíz ónozatlan fejérvári zabolákat, nro. 10. Item : Magunk, 
kezében adta, fonalbúi szőttette, ott szőttetett vásznokat 
ez szerint: Két végben vékonyabb abroszokat. 1. végben, 
ul. 62; 2. végben, ul. 18. Két végben ismét vastagabb 
abroszokat. 1. végben, ul. 30V2i 2- végben, ul. 407-2- In 
summa négy vég, libr. 91, ul. 141. Asztalkeszkenöket: 
1. végben, ex libr. 18, nro. 63, ul. 82. — 2. végben, ex libr. 19, 
nro. 65, ul. 86. — 3. végben ex libr. 28, nro. 94, ul. 120. 
Summa három vég, font nro. 65, száma 222, sing 288. 
Kendőket: 1. végben veres, fejtős kendőt, ex libr. 15, nro. 15, 
ul. 50. — 2. végben fejérésén szőtt vastagabbat, ex. libr. 16 
nro. 16, ul. 59. Summa két vég, kendő, nro. 31, font 31, 
sing nro. 109.

Die 2. Mártii administrált fejér lisztet, cub. sax. 10. 
Tisztáit égettbort egy vedret, hat ejtelt. Közönséges égett
bort, ur. 2 '572. Peczolajat, ex cub. 1, oct. nro. 7. Sós 
tejet egy deberkével. Két mázos gyertyamártó edényt.

10. Mártii. Tisztáit égettbort egy edényben, ur. T3V2: 
Közönséges égettbort, oct. 6. Almakerekrül egy általag 
eczetet, ur. 8.

14. Mártii administrált lisztet Asszonyunk őnagysága 
számára valót tíz köblöt, sax. cub. 10

18. Mártii administrált ebesfalvi számtartó egy köböl 
borsót, sax. cub. 1. Két véka lencsét, metr. 2. Három véka

1 A tanácsurak összejöveteléről lehet szó, miről azonban a 
fejedelem Naplójában nem emlékezik meg.
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asszú szilvát, metr. 3. Peczolajat, ex cub. sax. 1, oct. 7. 
Sós tejet egy deberkében.

28. Mártii. Tiz köböl első lisztet, cub. 10. Tíz darab 
sót, 10. Három forint ára késeket, ottvaló pénzbűi. Két forint 
ötvenkét pénz ára aquavitát. Almakerékrűl eczetet, ur. 114.

2. Április. Szemen tisztított búza lis/.tet, cub. s. 10. 
Peczolajat ex cub. sax. 1, oct. nro. 7. Lencsét, metr. 2. 
Késeket ottvaló pénzen, pro. fl. 3. Almát, per den. 80. 
Tejfel sós tejet 1 deberkét. Almakerékrűl: Borsót, cub. s. 
nro. 1. Asszú szilvát, cub. 1.

9. Április administrált Száva Péter legtisztább égett- 
bort 1 edényben, ur. 1'3. Ferenczhez.1 Ugyan égettbort 
más általagban, ur. 1*5. Nagyidaihoz.1 Közönséges égett
bort 1 általagban ur. 1*3.

14. Április administrált három forint ára késeket, pro 
ti. 3. Eczetet kilencz vedret, ur. nro. 9. Peczolajat, ex 
cub. 1, oct. 7.

Die 16- Április. Tíz köböl fejérnek való búzát. Égett
bort 1 általaggal, ur. TI.

17. Április. Színeczetet kilencz vedret Almakferékrűl]. 
Item két új szalonnát, három ó szalonnát Almak[erékrűl].2

19. Április. Három forint ára késeket. Peczolajat, ex 
cub. 1, oct. 7.

26. Április administrált szegények számára deputált 
búza árát, cub. 14, fi. 47 60, negyvenhét forintot hatvan 
pénzt. Három forint ára késeket.

Anno 1685. 1. Maii administrált Száva Péter: Szernen- 
szedett búzalisztet tiz köblöt, sax. cub. 10. Peczolajat egy 
köböl lenmagból hét ejtelt. Borsót egy köblöt. Lencsét két 
vékát, metr. 2. Kendermagot három vékát, metr. 3. Asszú 
szilvát egy köblöt, sax. cub. 1. Késeket három forint árát, 
pro fl. 3. Aquavitát három forint árát, pro fl. 3. Qu.

Anno 1685. die 6. Maii. Ebesfalvi számtartónk, Száva 
Péter administrált égettbort két edényben in vas. 2, három 
vedret, ur. nro. 3.

Anno 1685. die 8. Maii ebesfaivi számtartónk, Száva 
Péter administrált három forint ára késeket, pro fl. 3.

Anno 1685. Almakereki számtartónk Zalathnai Péter 
administrált méretlen szalonnákat hatot, nro. 6. Szineczetet 
egy átalagban hat vedret, ur. nro. 6.

1685. 19. Maii ebesfalvi számtartónk, Száva Péter 
administrált fejér lisztet tíz köblöt, s. cub. 10, Peczolajt, 
cub. 1, hét ejtelt, oct. nro. 7. Lencsét, metr. 2.

1 T. i. a d tu k .
■ A zárójelen kívül lévő rövidítéssel írva.
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Anno 1685. 22. Maii. Ebesfalvi számtartónk, n. v. 
Száva Péter administrált négy forint ára késeket, pro fi. 4.

1685. 27. Maii administrált ebesfalvi számtartónk, 
nemes, v. Száva Péter színeczetet egy általagban, in vas. 1, 
tíz vedret, ur. nro. 10. Tiszta égettbort egy általagban 
in vas nro. 1, ur. nro. 1*5.

Anno 1685. 27. Maii almakereki gondviselőnk Fazekas 
Mihály administrált eczetet egy átalagban, in vas. nr. 1, 
kilencz vedret, ur. nro. 9 .

Anno 1685. 4. Junii ebesfaivi számtartónk, Száva 
Péter administrált színeczetet egy általagban, in vas. nr. 1, 
oo hét vedret, két ejtelt, ur. 7'2. Tyúkfiakat, nro. 19. 
Tyúkot, nro. 1.

1685. 9. Junii. Ebesfalvi számtartónk, n. v. Száva 
Péter administrált fejér lisztet tíz köblöt, sax. cub. 10. 
Tiszta égettbort egy általagban egy vedret, hatodfél kupát, 
ur. T572. Közönséges égettbort egy vedret s három 
kupát, ur. 1'3.

1685. 8 . Junii almakereki gondviselőnk, Fazekas Mihály 
administrált hat méretlen szalonnákat, nro. 6 .

12. Junii. T íz őszi sajtokat, nro. 10. Egy őszi, tömlő 
túrót, cont. libr. 70. Almakerékrűl administrálták.

13. Junii. Ebesfalvárúl administrált az számtartó két- 
szerványolt posztót öt végben, ul. 166'3. Egyszerványoltat 
9 végben, ul. 304V2. Egy rézüstöt, vötte ottvaló proventus- 
pénzen, pro fi. 4'75.

18. Junii. Viaszas fapalaczkot nro. 15. Öt köböl fejér 
lisztet, cub. sax. 5.

1685. 24. Junii almakereki gondviselőnk, Fazekas 
Mihály administrált eczetet, vas 1, ur. 12, tizenkét vedret. 
Borsót egy köblöt, sax. cub 1. Asszú szilvát egy köblöt, 
sax. cub. 1 . Új szalonnákat nyolczat, méretlen, nro. 8 .

Anno 1685. 24. Junii. Ebesfalvi számtartónk, Száva 
Péter administrált tíz köböl fejér lisztet, sax. cub. 10. 
Tíz új sajtokat, nro. 10. Két véka diót, cub. 2.

19. Junii. Ebesfalvi számtartónk tekintetes, nagyságos 
és nemzetes Teleki Mihály és Bánfti György uraméknak, 
őkegyelmeknek Nádasra küldött: Egy harmadfű tinót. Egy 
bőrös pecsenyének valót. Öt bárányt, négy malaczot. Bort 
öszvességgel. 1 Kövér tyúkot, 1. Kövér kappant, 1. Kövér 
ludat, nro. 1. Kikrűl magunk quietáltuk.

25. Junii administrált fejér lisztet, cub. sax. 5, öt 
köblöt. Peczolajat, ex cub. sax. 11, oct, 8 Ú2 - Közönséges 
égettbort in vasculo 1 , ur. 1 '2 .

1 Az összeg hiányzik.
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1685. 29. Junii ebesfalvi számtartónk, Száva Péter 
administrált tiszta égettbort, ur. nro. 1'2. Közönséges égett- 
bort, ur. nro. 2.

10. Julii. Almakerékrül eczetet, ur. 9’6.
15. Julii administrált ebesfalvi számtartónk fejér lisztet 

tiz köblöt, sax. cub. 10. Tiz nyári sajtokat, nro. 10.
18. Julii tiszta égettbort in vasculo 1, ur. 1*5V2. 

Közönséges égettbort in vasculis 2, ur. 2.
24. Julii hat szalonnát méretlen Almakerékrül.
25. Julii Ebesfalvárúl eczetet, ur. 11.
1685. 80. Julii. Öt köböl fejér lisztet, cub. 5. Pecz- 

olajat, ex cub. 1, oct. 7, hét ejtelt. Borsót egy köblöt, 
cub. 1. Lencsét két vékát, metr. 2. Asszú szilvát, cub. 1. Qu.

Anno 1685. 9. Áugusti administrált fejér lisztet öt 
köblöt, cub. nro. 5.

13. Augusti. Tiszta égettbort administrált, ur. 1'5l/2. 
D. — Közönséges égettbort, ur. 1'5. V. — Peczolajat, 
ex cub. 1, oct. 8. F. — Asszú szilvát, metr. 2. N. — Alma- 
kerékriíl eczetet, ur. 9. F.1 — Lencsét, metr. 2.

18. Augusti administrált Száva Péter fejér lisztet, cub. 
nro. 5. Borsót egy köblöt, cub. 1. Lencsét két vékát, cub. 2. 
Peczolajat ex cub. I1/?, oct. 8. Férfi sarút, pár nro. 42. 
Szattyán csizmát, pár nro. 10. Mázos fazokat, nro. 50. Tálat, 
nro. 150. Almakerékről: Szalonnát, nro. 6. Eczetet, ur. 7.

26. Augusti. Veres új búza lisztet administrált öt köblöt, 
cub. sax. 5.

29. Augusti. Tiszta égettbort, ur 1'6,mázos tálat, nro. 190.
30. Augusti. Új, fejér lisztet, cub. 1. Ó, fejér lisztet, 

cub. 3. Peczolajat ex cub. 1, oct. 672. Aszú szilvát, cub. 1. 
Asszú diót, metr. 2. Pányvás kötelet, nru. 150. Hámban való 
kötelet, nro. 150. Öreg, meddő juhot, nro. 20. Ezidei kos bárányt, 
nro. 10; nőstény bárányt. 5. Bőrös pecsenyének való süldőt, 
nro. 8. Közönséges égettbort, ur. 13. Nyári sajtot, nro. 10-

5. Septembris. Ebesfalvárúl tíz nyári sajtot. Almakerékrül 
három szalonnát, méretlen. Tiz veder eczetet, ur. 10.

14. Septembris. Öt köböl fejér lisztet, cub. sax. 101 2
Anno 1685. 23. Septembris administrált ebesfalvi

számtartónk, Száva Péter fejér lisztet, s. cub. 5. Tiszta 
égettbort, ur. 1'2. Mázas tálat, nro. 250. Qu.

Anno 1685. 29. Septembris administrált ebesfalvi szám
tartónk, Száva Péter fejér lisztet, cub. 6. Peczolajat, ex 
cub. nro. 1, oct. nro. 7. Mázas tálat, nro. 340. Hámban

1 Az egyes tételek után írt betűkben — D. V. F. N. — a beszol
gáltatott élelmiszerek átvevőinek neve rejlik.

2 így, a betű- és számjelzés között lévő öt köbölnyi külömbséggel.
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való kötelekét, nro. 300. Pányvás kötelet, nro. 300. Hosszú 
kötelet, nro. 2. Őszi sajtot, nro. 5.

Item almakereki gondviselőnk, Fazekas Mihály adminis- 
trált szalonnát, nro. 6. Soldort, nro. 16. Eczetet, ur. 14. 
Borsót egy köblöt, s. cub. 1. Lencsét, metr. 2. Az szalonnákon 
két-két lepedőt, ul. 6'6.

Anno 1685. 6. Octobris administrált Száva Péter 
kétszerványolt posztót:

1. végben ul. 33. Másodikban ul. 33. 3. végben ul. 34. 4-dikben 
ul. 33. 5-dikben ul. 33. 6-dikben ul. 33.
Summa ul. 199. Egyszer ványoltat:

1. végben ul. 35. 2-dikban ul. 35. 3-dikban ul. 35. 4-dikben ul. 34V2. 
Summa ul. 139V2-

9. Octobris administrált Száva Péter fejér lisztet, cub. 
sax. 5. Peczolajat, ex cub. 1, oct. 7. Közönséges ógett- 
bort vasc. 1, ur. 1*6. Almákerékrűl eczetet, ur. 8. Qu.

26. Octobris administrált fejér lisztet, sax. cub. 5. 
Peczolajat, ex cub. 1V2, oct. 8. Első égettbort, ur. 1'5V2. 
Színeczetet, ur. 7. Egy általag sós káposztát.

27. Octobris. Almakerékrűl szalonnát hatot, nro. 6, 
méretlen. Qu.

1. Novembris administrált fejér lisztet, cub. sax. 10. 
Peczolajat ex cub. 1, oct. 8. Tejfel sós tejet egy deberkével. 
Ugorkát egy üveggel. Eczetet, ur. 10.

6. Novembris. Tiszta égettbort, ur. 1'3. Közönséges 
égettborf, ur. l '5 1/2- Borsót, cub. 1. Lencsét, cub. 1. Tejfel 
sós tejet egy deberkével.

Anno 1685. 9. Novembris administrált Száva Péter fej ér 
lisztet, cub. sax. 10. Peczolajat, ex cub. 1, oct. 8. Almakerékrűl 
eczetet, ur. 9. Item kikészített, béllésnek való báránybőröket, 
nro. 110. Ebs.(=Ebesfalvárúl). Almakerékrűl is hatvant, nro. 60.

12. Novembris. Tiszta égettbort, ur. 1'3. Fráterhez. 
Sós tejet 1.

Anno 1685. 1. Decembris. Fazekas Mihály administrált 
szemenszedett borsót, s. cub. 2. Méretlen szalonnát az 
takaró vászonnal együtt, nro. 6. Szilvát, s. cub. 1. Diót, 
s. cub. 1. Színeczetet, in vas. nro. 2.

5. Decembris. Száva Péter administrált fejér lisztet, 
s. cub. 10. Peczolajat két köböl lenmagból, ex s. cub. 2, 
ur. nro. 1’6. Őszi sajtot, nro. 10. Őszi túrót egy tömlőben, 
libr. 70. Egy deberke tejfel sós tejet, in vas. 1. Tizenhét 
darab sót, nro. 17. Qu.

5. Decembris. Fazekas Mihály administrált két edény
ben eczetet, in vas. ur. nro. 16

22. Decembris. Almakereki gondviselőnk, Fazekas Mihály 
administrált tizenöt veder s négy ejtel eczetet, ur. nro. 15'4.
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Anno 1680. 24. Januarii. Réti János administrált hídvám- 
pénzt, fi. 9. Szent-Márton adaját is, fl. 9. Summa fi 18. Qu.

Anno 1680. 20. Septembris Réti János administrált 
hidvám pénzt, fl. 31. Tyúkfiat, nro. 22. Qu.

Anno 1681. die 10. Novembris. Réti János administrált 
hidvám pénzt, fl. 42'20.

1681. 20- Novembris. Réti János küldött húsz tyúk
fiat, de ketteje megholt. Qu.

1682. 25. Julii. Réti János administrált gálfalvi híd- 
vám pénzt, fl. 34. Qu.

1683. 14. Januarii. Réti János administrált gálfalvi 
hidvám pénzt és Szent Márton adóját, fl. 16. Qu.

1683. 21. Junii. Réti János administrált gálfalvi hid
vám pénzt, tizenhét forintot, fl. 17. Qu.

1684. 20. Januarii. Réti János administrált hidvám 
pénzt, fl. 23, huszonhárom forintot. Szent Márton adaját, 
fl. 9, kilencz forintot.

Anno 1685. a die 21. Novembris ad diem 28. eiusdem 
ebesfalvi számtartó, n. v. Száva Péter administrált ilyen 
bonumokat: Szemenszedett búzalisztet, cub. 12. Első asztali 
fejér lisztet, helyben a ki elkölt s az útra elhoztunk, cub. 13. 
Eczetet, ur. 15. Borsót, cub. 1T. Lencsét, metr. 2. Köleskását, 
cub. 2. Első égettbort, ur. 2. Közönséges égettbort, ur. 1'3. 
Viaszát öszvességgel, libr. 205. Mézet, ur. 5‘6. Szalonnát 
egyet, libr. 75. Peczolajat ex cub. 1, ur. 7. Soldort, nro. 60. 
Segesvári borbély Mitrulynak sajtot. 1. Medgyesiné asz- 
szonyomnak őszi sajtot, 1. Soldor, 2. Láb, nro. 2. Irósvajat 
adtam fel, ur. 2'6. Viaszas palaczkot, 4. Kövér pulykát, 5. 
Kövér lúd, 2. Kövér kappan, 2. Riideg lúd, nro. 50. Rüdeg 
tyúk, nro. 140. Tyúkfiú, nro. 50. Talpbőr, 5. Béllésnek 
valók, 200. Hasi báránybőrök, feketék, nro. 82. Fejér hasi 
báránybőrök, 112. Kecske olló bőr, 6. Kocsisnak való 
sarukat, p. 30.

Anno 1685. 21. Decembris administrált Száva Péter 
fejér lisztet magunk szükségére, cub. sax. 10. D.— Peczolajat, 
ex 'cub. 1, oct. 7. D. — Egy deberke tejfel sós tejet. D. — 
Egy hordó sóskáposztát. K.1 — Item d. (= disznó) aprólék: 
Kolbászt, nro. 200. Májost, nro. 100. Tekert pecsenyét, 
nro. 38. Gömböczöt, 27. Gyomrot, 30. Vérest, 30. Kásás 
hurkát, nro. 12. Qu.

1 A felsorolás egyes tételei után írt nagybetűk, miként más 
helyen is, a beszolgáltatott élelmiszerek átvevőjének nevét jelzik. 
És pedig a D. bizonyára a gyakran előforduló Dési nevét, a K. pedig 
valószínűleg Készéi Jánosét, kiket ezidötájt egyéb udvartartási iratok 
a fejedelemasszony inasai között emlegetnek, kik között ugyan K. 
kezdőbetűvel még Keczeli János és Kecskés János nevei is előfordúlnak.
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G ö r ö g ö k . 1
1680. 6. Maii. Görögök bírája administrált tárházunkban 

Szentmárton-napi adójoknak fele részét, hatszáz forintot, 
fi. 600, Porumbákra két sacskóban Szabó Mátyás által. 
Quitantiát adtunk róla Bíró János kezében. Qu.

1680. 8. Maii. Ezen pénznek háromszáz forintját adtuk 
régi, ó {így!) németek ruházatjára az kállaiakkal együtt, 
fi. 300, Porumbákon Szabó Mátyás kezében.

Anno 1680. die 24. Novembris. A görögök bírája, 
Kis Tódor administrált tárházunkban Szentmárton-napi adó- 
jokban száznegyvennégy forintot, fi. nro. 144. Item Donát 
Mihály kezében adván hatszáz tallérokat, mely hatszáz 
tallérokban kétszázhuszonnyolczat acceptálván, Szentmárton- 
napi adójokban tudván, teszen hatszáz forintokat. fl. nro. 600, 
melyről quietáltuk Pápai Pál által. A több tallérokat pedig 
Donát Mihály, hogy nekik visszaadta, quietantiát adott az 
görögök bírája, Kis Tódor. Mely quietantiákat a zalatnai 
proventus között megtalálni.

Anno 1681. 10. Maii. Görögök bírája. Kis Tódor 
administrált az elmúlt Szentgyörgy-napi görögök adójában 
készpénzt négyszázkilenczvennyolcz forintot, ötven pénzt, 
fi. 498‘50. Item Nagy-Sinken Kis Kozma nevű görögtől 
vétettünk volt gránát posztót negyvenkét forint árát, H. 42. 
Item ugyan Sinken török követ és Belényesi uram számára 
angliai posztót vettünk ötvenkilencz forint árát, öt ven pénzt. 
Ez vásárlásokkal együtt teszen fl. 600. Qu.

1681. 20. Novembris. Fejérváratt az görögök Szent
márton-napi adajokat administrálták, készpénzt adván, fl. 580. 
Item Nagyari ur.am számára vévén az szekszenás lovak 
közzűl egyet el húsz forintban, <x> in fl. 20. In summa teszen 
hatszáz forintot, <*> fl. 600. NB. Az több szekszenás lovakat 
Könczeitűl megküldöttük.

Anno 1682. die 2. Mártii. Fagarasban az szebeni 
görögök bírája administrált tizenöt levél szkofiumot, <x> nro. 15. 
A czédula szedésnek elengedéséért esztendőkért tartozó 
tizenöt levél szkofiumot, nro. 15.

Anno 1682. 7. Maii. Az szebeni görögök Szabó Mátyás 
uram által Szebenbűl küldték meg az Szentgyörgy-napi 
hatszáz forint adajokat, fl. 600, Urunk őnagysága neve 
alatt qufietáltuk].

1682. 18. Novembris. Az görögök birájával számot 
vetvén és a vásárlásokról comissiók extalván, ez szerént:

1 Ez a czím a czímjelzö bőrszalagra van feljegyezve ; a csoport
bejegyzések élén czímfelírás hiányzik.
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Egy vég remeket hozattunk, fi. 50. Két vég ladist {így!), 
fl. 54. Egy sátort, fl. 80. — 50 sing tafotát, singit den. 60, 
fi. 30. Kilencz sing kanaváczot, fi. 45. Summa fi. 206. 
Item Kis Kozmától 13 sing jóféle tafotát, singit fi. 2‘50, 
fi. 3250. — 3 sing 1 fertály angliait, fi. 13. — 11 sing angliait, 
fi. 49‘50. — 1 vég landist, fi. 27. Summa fi. 331, melyet adó- 
jokban tudtuk, az hatszáz forint adójoknak Testálván még 
fi. 269. Melyről quietáltuk. Qu.

1683. 13. Februarii administráltak az görögök Seges
várit nyolcz levél szkofium aranyot, nro. 8. NB. azelőtt 
penig adtak volt hét levelet, o= 7. Qu.

1683. die 23. Április. Hozatván Moldovából az görögök 
által két paripát — egyik fekete, másik pej — melyeknek 
az ára száznyolczvan oroszlányos tallérban, tall. 1. 180, 
költségek pedig harminczegy s fél oroszlános tallér, teszen 
fl. 421; melyről quietantiát úgy adtunk, hogy az adójokban 
tudódjék annak idejében, Urunk őnagysága neve [alatt].1

1683. die 10. Maii. Az szebeni companiabéli görögök 
bírája, Kis Tódor az esztendőnként tárházunkban tartozó 
adójoknak fele részét administráltatta tárházunkban Piros 
Kozma és Fóti Dániel nevű azon companiabéli kereskedő 
társok által, úgymint fl. 179. Item sub dato in Fagaras
24. Április, anno 1683. hozván két paripákat számunkra, 
bévettük pro fl. 421, melyről való quietantiánkat elszaggattuk, 
tevén az megírt és mostani adójokban acceptált summa, 
fl. nro. 600, melyről quietáltuk.

Anno 1683. 25. Novembris. Az vinczi Katalin-napi 
sokadalomban az görögöktől vásárlattunk angliai posztót, 
ul. 105, cum fl. 4‘50 ; teszen, fl. 472’50.

Az Szentmárton-napi görögök adaja is tenne fl. 600, 
de ebből ez szerint vásároltatván s acceptáltatván, úgymint: 
Praefectus uram com[missiojára] sátortokokat csináltak, 
fl. 7. Asszonyunk őnagysága quietantiajira Kis Miklostúl 
egy vég veres remeket, fl. 50. Asszonyunk őnagysága 
quietantiájira Zoltántúl 45 sing gránátot, cum fl. 3‘50, 
157'50- Item teczczin, fejér landist, ul. 267á, singit, fl. 3'75, 
teszen fl. 9933. Item mostveres1 2 köz bársont, ul. 10, singit, 
fl. 3'50, teszen fl. 35. Az lú árát ide nem tudván teszen 
summa, fl. 348‘83. Marad az angliai posztó fizetésében ez 
vásárlástól, fl. 25U17. Portusi pénzt, tál. L in fl. 2, nro. 6172 
adtam, in fl. 123. Por[tusi] tall. i. 25, in fl. 2‘30, teszen

1 Az alatt szót, mely a feljegyző tollában maradt, magunk 
pótoltuk, mert anélkül a mondat értelme nem teljes.

2 Tudniillik mustveres közönséges bársonyt, mert az eredetiben 
lévő most Veres stb. így alig értelmezhető: Item  most, veres 
köz bársont.

Szádeczky B .: I. Apafi M. fejedelem udvartartása. 27
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fi. 57‘50. Az költő pénzbűi adtam hozzá az angliai vételére 
fi. 40‘83. így már kitelik az angliai posztó ára ad fi. 41250.

Anno praesenti 1683. 25. Novembris. Az Katalin-napi 
alvinczi sokadalomban administráltanak az szegedi compania 
beli görögök az czédulaszedés elengedéséért annuatim 
tartozó tizenöt levél szkofiumban tiz levelet, nro. 10. Res- 
tálván öt levél, melyeket is minél hamarébb administrálniok 
kell. Tizenöt levélről quietáltuk, melyek mind sárgák voltá
nak. Administrátorok Kis Kristóf és Morgány Demeter.

Anno 1684. 5. Augusti. A szebeni companiabeli görögök 
administráltak az czédulaszedésnek elengedéséért az 
annuatim tartozó tizenöt levél szkoíiumot, nro. 15.

Anno 1684. 10. Decembris. Kis Tódor görögök bírája 
administrált görögök adóját két ízben hatszáz forintot, fi. 600. 
Qu. NB. Ennek fi. 111 gyalogok számára adtuk. Qu.

Anno 1685.13. Maii. Görög Pál, görögök bírája adminis
trált görögök adóját, fi. 600. NB. fl. 100 ló árában tudtunk, 
kit ezelőtt tőlök elhozattunk volt. Maradott fi. 500. Quietan- 
tiát vitt el a görög, a kié a ló volt. Qu.1

1685- 6. Julii.1 2 Előhozatván a kereskedő mindenik 
compániebeli görögtűi az quietantiákat, mely szerint vásá
roltattunk volt; mely vásárlásoknak az ára ment három
ezerhárom forint nyolczvan pénzre, fi. 3003'80, melyet is meg
adattunk Inczédi Pál praefectus uram előtt és fejérvári 
udvarbíró, Bonyhai János előtt Pápai Pál és Gálfi Mihály által. 
Már eddig az ideig semmivel sem tartoznak Ongok. Mely sum
mapénzt mi is minthogy felvöttiik őkegyelmek előtt őkegyelmek 
által aranyúl, egyet-egyet négy forint hatvan pénzben, 
adjuk ezen pecsétes és subscriptiós testimoniálisunkat, hogy 
eddig az ideig Ongok semminemű restantia fizetéssel nem 
tartoznak. Anno et die ut supra. Mi is minden quietan
tiákat beadtunk Ongoknak. xoarobu?.3 (P. h.)

1 E leszámolás alkalmával a ló árában befogott 100 frt-ról 
viszont Görög Pál adott az udvarnak nyugtatványt, mely most a 
Napló 356. és 357. levelei között található, 3563U jelzéssel. Ezen 
külön papirszeletre írt nyugtatvány szövege a következő :

Recognosco per praesentes, quod in hoc anno praesenti 1685. 
die 13. M aii ennek előtte hozatván el az görögök companiájokbeli 
Görög János nevű görögtül egy lovai ötven tallérban, toll. 50, melynek 
az árát Ónagyságok megadtak in paratis Pápai Pál által, melyről 
adom ezen testimoniálisomat. In  Fagaras anno die praesignatis. 
Y tco’.tC0? (p. h. olv. yiáwT]; tioít£o;, azaz Pitzos János.) — 
Dr. Darkó Jenő tanár úr szíves megfejtése.

s Az alább következő nyugtatvány aNaplóczimlapjának belső olda
lára van feljegyezve.Tartalma szerint s az időrendjét követve soroitukide.

3 A Konstantinos név kicsinyített alakja — Darkó J . t. úr 
megfejtése és magyarázata szerint. — E nyugtatvány alatt egy másik 
görög névaláírás is van, a mi azonban olvashatatlan.



Anno 1685. 16. Julii. Az szebeni companiabeli görögök 
az annualis tartozó szkofiuniot tizenöt levéllel, nro. 15, 
Kabós László által administrálták. Qu.

Anno 1685. 8. Decenibris. Görög Pál szebeni compania
beli görögök bírája administrálta az annuatim tartozó adajok- 
ban hatszáz forintokat, fl, 600.

S z á s z  p a p o k .1

Anno 1680. 24. Április. Szebenszéki capitulumbeli szász 
papok, Kis Mihály szakadáti praedicator által ez jelen való és 
következő időbeli cathedraticus census adójokat tárházunk
ban, úgymint fl. 40, negyven forintot [administrálták]. Qu.

Anno 1680. 25. Április administrálták az szász papok 
capitulumbéli annualis census cathedralisokot és dézmájok 
váltságát ez szerint: Szászsebesi capitulum administrált 
aur. nro. 207. Százkézdi capitulum administrált aur. 
nro. 290. Kőhalmi capitulum administrált aur. nro. 210. 
Beszterczei capitulum administrált aur. nro. 150. Item 
ezüstöt m. 18, p. 00. Régeni capitulum administrált 
aur. nro. 53. Ezüstöt m. 7. Medgyesi capitulum adminis
trált aur. nro. 12. Talleros nro. kétszázötvenhetet, nro.
257. Summa aurorum nro. 930. Summa argentorum m. 25.. 
Summa tallerorum nro. 257.

1680. die verő 8. currentis mensis Novembris. Az szász- 
városi praedicatorok szokott annualis árendajokat pro anno 
proxime aflfuturo 1681. tiszteletes Sorlenos János azon 
capitulumbeli, szászvárosi praedicator által administrálták 
tárházunkban, úgymint negyven forintokat, o* fl. 40.

Anno 1681. 24. Április. Berethalomban ez szerint szedte 
és administrálta Inczédi az szász papok census cathedralis 
dézmák váltságát: Beszterczei capitulum adott aur. 150, 
co szászötvent. Item tizennégy lottos ezüstöt m. 18, p. 1, 
7 rúdban. Kűhalmi capitulum adott, aur. 210, co kétszáztizet. 
Szászsebesi capitulum adott aur. 207, kétszázhetet. Szász- 
kézdi capitulum adott aur. 290, kétszázkilenczvent. Régeni 
capitulum adott aur. 53, ötvenhármat. Item két rendben 
ezüstöt, m. 7. Medgyesi capitulum adott aur. 12, tizen
kettőt. Item tallért, i. 257, co kétszázötvenhetet. Az arany in 
summa nro. 930, kilenczszázharmincz. Az tallér in summa
257. Az ezüst teszen, in. 25, huszonöt girát.

1 A czim a csoportbejegyzés éléről itt is hiányzik; ez a bőr
szalag czímfelírása.
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1681. 19. Maii. Berethalmi püspök administrált bar- 
czasági papok adta adaját, fi. 80.

1681. die 10. Novembris, Szászvárosi szász papok 
administrálták árendájokat pro anno 1682. fi. 40.

Anno 1682. 24. Április. Medgyesen administráltak 
Inczédi uram által az szász papok az census cathedralist 
ez szerént: Szászsebesi capitulum kétszázhét aranyot, aur. 207. 
Kőhalmi capitulum kétszáztíz aranyot, 210. Szászkézdi 
capitulum kétszázkilenczven aranyot, aur. 290. Régeni 
capitulum ötvenhárom aranyot, aur. 53. Item hat rúd ezüstöt, 
mar. 7, nro. 7. Beszterczei capitulum százötvennyolcz aranyot, 
aur. 158. Ezüstöt 14 rúdban 14 lottost, m. 18. Medgyesi 
capitulum tizenkét aranyot, aur. 12. Item kétszázötvenhét 
tallért, tall. 257. Az arany summája nro. 930. Az tallér summája 
nro. 257. Az ezüst gira summája ni. 25. In Fagaras.

1683. 11. Augusti. Beretiialmi püspök, t. Christianus 
Hapnus kis-kapusi papjok által, administrált barczasági 
szász praedicatorok census cathedralisát, co dézmájok vált- 
ságát pro anno 1682. és pro anno 1683. nyolczvan forin
tokat, oo Ü. 80, melyrűl quietáltuk.

1684. 23. Április. Szebenszéki capitulumbeli szász 
papok szakádati praedicator, Kis Mihály által administráltak 
tárházunkban cathedralis census adajokat, fi. 40, negyven 
forintot pro anno videlicet praesenti et sequenti. Qu.

Anno 1685. 19. Maii. Administráltak az barczasági 
szász papok cathedralis census adót pro anno 1685. 
et proxime affuturo 1686. fi. 80.

Anno 1684. 23. Április. Berethalomban az szász prae
dicatorok ez szerint administráltak: Szászkézdi capitulum 
aranyot nro. 290, kétszázkilenczven aranyot. Kűhalmi capi
tulum aranyot kétszáztizet, co aur. 210. Beszterczei capitulum 
százötvennyolczat, ^  aur. 158. Item ezüstöt 14 lottost, 
13 darabban, m. 18, p. 0. Régeni capitulum ötvenhárom 
aranyot, co aur. 53. Item ezüstöt 5 darabban hétgirát, m. 7. 
Medgyesi capitulum aranyot tizenkettőt, co aur. 12. Item tallért 
kétszázötvenhetet, tall. 257. Az szászsebesi capitulum 
administrált aranyot kétszázhetet, :x> aur. 207. In summa az 
arany kilenczszázharmincz, co aur. 930. Az tallér kétszázötven
hét, co tall. 257. Ezüstöt 18 rúdban huszonöt girát, co m. 25.

1685. 25. Április. Berethalomban az szász papok Pápai 
által ez szerint administráltak: Szászkézdi capitulum, 
aur. 290. Kőhalmi c. aur. 210. Beszterczei c. anr. 158. 
Ezüstöt, 14 lotost, m. 18. Régeni cap. aur. 53. Ezüstöt, 
m. 7. Medgyesi cap. aur. 12. Tall. nro. 257. Szászsebesi 
cap. aur. 207. Summa administrált aur. 930, tallér 257, 
ezüstöt 17 rúdban m. 25. Pápai Pál.
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Á r e n d a  p e r c e p t i o .1

1680. 13. Jamiarii. Kükiillő vármegyei árendátor, Boncza 
György administrált árendájában fl. 142'23. Qu.

1680. 5. Decembris. Boncza György Küküllő vármegyei 
árendátor administrált tárházunkban fl. 200, 2 sacskóban. Qu.

1681. 1. Januarii. Besztercze városa annuatim tartozó 
száz aranyat; árenda-summát, nro. 100, Szabó Mihály által 
administrálták. Qu.

1682. die príma Januarii. Beszterczei bíró administrálta 
az ottvaló harminczad árendát, száz aranyat, pro anno 1682, 
aur. 100. Qu.

1682. 2. Maii. Teremi András administrált micskei 
jószágadóját, fl. 100. Qu.

1682. 2. Decembris. Tisza István Torda vármegyei1 2 
árenda pénzt administrált tárházunkban, fl. 120. Kapnyiki 
szükségre adtuk. Qu.

1683. die 10. mensis Novembris. A szászvárosi praedi- 
catorok administráltak annualis árenda pénzeket pro anno 
proxime aífuturo 1684, úgymint negyven forintokat, fl. 40, 
thordosi praedicator által.

Anno 1685. príma3 Januarii. Beszterczei bíró Szűcs 
Simon nevű városi atyjokfia által administrálta az harminczad 
száz aranyat, aur. nro. 100. Praefectus uram olvasta bé 
és őkegyeime által adtuk ki a quietantiát.

— 421 —

H a r m in c z a d o k .

Anno 1679. die ultima Octobris. Alvinczen az veres- 
tornyi harminczados adott be arról adott quietantiánk szerént 
az fűszerszámért tartozó summában ez 1680. esztendőre, 
fl. 500.

Anno 1679. 20. Decembris. Ez megirt jelen Való esz
tendőre az szászvárosi harminczad árendáját Páter Kristóf 
administrálta, úgymint száz aranyat, aur. nro. 100.

1680. 1. Januarii. Beszterczei harminczadért annuatim 
tartozandó száz arany árenda-summát az város tanácsbeli 
ember, Tímár Mátyás hívünk által tárházunkban adminis
tráltak. Qu.

1 A börszalag czímjelző felírása ezzel a rövidítéssel: Arend. per.
2 Ez szó v. rövidítéssel van írva.
3 Az eredeti szövegben 1-ma-nak van írva.
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Anno 1680. 6. Januarii administrált nemzetes Apor 
István harminczadunk árendátora tárházunkban Apatsai 
István által törcsvári proventuspénzt készpénzül, kétezer- 
négyszázötvennyolcz forintokat, <x> fl. 2458, nyolczvan pénzt, 
Balgarszergi [így!) Lengyel Nikolo által másfél kantár malosa- 
szőlőt, tizenöt forintot harmincz pénzt, <x> fl. 15'30. Huszonöt 
font mandolát hat forinton, cc fl. 6. Quietantiát vévén róla.

1680. 11. Januarii. Szabó Mátyás hozott fl. 200, mely 
az harminczadból való, az háromezer forintbúi való, melyrűl 
quietantiát nem adtunk, hanem commissiónk ott maradott 
nálok quietantia gyanánt. Qu.

Anno 1680. 15. Januarii administrált Apor István törcs
vári harminczadunk árendátora ottvaló proventust ezer 
forintokat, co fl. 1000, quietantiát is adtunk.

Anno 1680. 15. Februarii. Krajczár János verestornyi 
rationistánk administrált készpénzt, ezerkétszázhetvenöt 
forintot, fl. 1275.

Item die 8. Januarii 1680- Gyalogink számára közön
séges kék posztó vételére adott volt, fl. 200 huszonöt1 forin
tokat. Mely administratio öszvességgel teszen, fl. 1500. 
Ugyanaz nap adtuk meg egy kosár citromnak az árát. 
tizenkét forintot, kit Szabó Mátyás hozott volt, fl. 12.1 2 Qu. 
Négy sákban van az mostan hozott: 1. sákban van fl. 400;
2. sákban van fl. 200; 3. sákban van fl. 175; 4. sákban 
van fl. 500. Summa teszen, fl. 1275. Ezelőtt administrált 
volt két sákban proventust: 1. sákban van fl. 100; 2. sák
ban van fl. 125. Az két hozást összetévén teszen fl. 1500.

Anno 1680. 15. Februarii. Administrált Apor István 
törcsvári harminczadunk árendátora ottvaló proventust ezer 
forintot, fl. 1000. Száz narancsot, hét forintért,3 fl. 7. Posárt 
hatot pro fl. tizenhárom, fl. 13'25 {így!) Egy mása vizát tizenkét 
forint árát, huszonnyolcz pénz árát, fl. 17'28. Mely in summa 
tészen ezerharminczhét forintot ötvenhárom pénzt, 1037'53.

Anno 1680. 5. Mártii. Apor István küldött vizaikrát 
húsz ejtelt, ejtelit százhúsz pénzen, tészen fl. 22. Egy kas 
czitromot, tall. 1. 7. Narancsot, tall. 1. 8.

1 Szokatlanul így szám- és betűírásos jelzéssel.
2 Creutzernek ezen 12 forintról szóló testimonialisa megvan 

külön papirszeleten a Napló 356. lapja után 356V2 jelzettel. Szövege 
a következő :

Rescognosco per praesentes, quod in hoc anno praesenti 1680. 
15. Februarii kegyelmes Asszonyunk önagysága vásároltatván tőlem 
egy kosár citromot, Szabó Mátyás által Szebenben adta meg az 
árát Önagysága Pápai Pál nevű inasa által Fagarasban, úgy m int 
tizenkét forintot, fl.12. Melyrűl adom ez testimonialist. Fagaras, die 
anno ut supra. Joannes Creutzer, ver[es]torny[i] racfionista].

3 Eredetiben tollhibából forintot-nak van irva.
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1680. 20. Mártii administrált Apor István törcsvári 
proventust, fi. 3444'5, 8 sacskóban. Generális quietantiát 
adtunk 20. Mártii.

Anno 1680. 12. Április administrált verestornyi har- 
minczadunk árendátora, Krajczár János ottvaló proventust, 
ötszáz forintokat, fl. 500. Quietáltuk is.

Anno 1680. 30. Április. Apor István küldött ötszáz 
heringet, tizenhat forintban, pro 11. 16. Qu. Az vak ember 
vitte el az quietantiát.

1680. 18. Maii. Apor István administrált törcsvári 
árendájában való pénzt, ezer forintot, fl. 1000.

1680. die 9. Maii adtam Szabó Mátyás kezében régi 
ó {így!) németek ruházatjokra nyolczszáz forintokat Porum- 
bákon ; ötszáz forintja verestornyi proventus, melyet 20. Április
1680. administrált Krajczár János, háromszáz forintja görögök 
adója, melyet 6. Maii 1680. az görögök bírája által admi
nistrált. Pápai által adtuk kezében brassai posztóra, az régi 
német gyalogok ruházatjára, az kállaiakkal együtt ő számokra, 
hogy vegyen.

1680. 22. Maii. Tornya Péter administrált zajkánjd, 
volkányi proventust három sacskóban, fl. 400. Qu.

1680. 1. Junii. Albae administrált Apor Isván uram 
harminczad készpénzt harmadfélezer forintot, oo fl. 2500. Qu.

1680. 29. Junii. Krajczár János verestornyi harmin- 
czadosunk ez jelenvaló esztendőre tartozó fűszerszám 
árának második administrátióját meghozta, ötszáz forintot, 
oo fl. 500.

Item Porumbákra Szabó Mátyástól az mely két kosár 
czitromot küldött volt, huszonhét forintban adtunk kész
pénzt neki fl. 2. Az többit az harminczad árendájában 
CO tudtuk in fl. 25.

1680. 4. Julii. Apor István uram törcsvári harminczad- 
pénzt küldött ezer forintot, oo f l . 1000.

1680.15. Julii. Apor István küldött: Két kantár riskását, 
pro fl. 14. Egy kantár malosaszőlőt, fl. 9. Két kantár 
faolajat huszonnyolcz font héján, fl. 39T5. Qu.

1680. 2. Augusti Apor István administrált kilenczszáz- 
nyolczvanhét forintot, harminczhárom pénzt, fl. 987'33. Qu.

1680. 1. Septembris. Apor István törcsvári harmin- 
czadosunk administrált tárházunkban pro anno 1680. törcsvári 
proventust hat sákban kétezerötszáz forintot, fl. 2500. Qu.

1680. 20. Septembris. Apor István administrált tár
házunkban ezer forintot, fl. 1000. Item augustusi restantia 
pénzt, fl. 13. Qu.

1680. 6. Octobris. Apor István küldött egy tonna vizát, 
fl. 16. Qu.
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1680. 22. Octobris. Apor István uram küldött két vizát, 
mely fontszám szerint teszen ötödfél mását; az ára teszen 
huszonnégy tallért, <x> tall. nro. 24. Egy általag czitromlevet, 
kinek az ára teszen fl. 37*50, Mondolát tizennyolcz fontot, 
az ára teszen fl. 5*40. Qu.

Anno 1679. a die 1. Novembris árendálván meg az 
szebeniek az verestornyi harminczadot, második észtén- 
dejekre ad diem 1. Novembris anni praesentis 1680. az 
fűszerszámra való ezer forinttal együtt négyezer forintban, co 
fl. 4000 ; melyről Krajczár Jánostól így vetettünk számot 
die 8. Octobris anni 1680. Alvinczen.

1680. 14. Februarii. Készpénzt adott be Urunk őnagy
sága quietantiája szerint, fl. 1275. Item ugyanazon quietantia 
szerint gyalogok számára posztóvételre adott fl. 225, mely 
quietantia foglal be fl. 1500.

1680. 2. Februarii. Az brassai bírónak fizetett mosdó 
korsóért Urunk commissiójára, fl. 375.

1680. 18. Április. Pálfi Lászlótól Urunk őnagysága 
commissiójára küldött, fl. 500. Czitrom árában tudott Asszo
nyunk, kit Szabó Mátyás Porumbákra vitt volt, fl. 25.

1680. 8. Octobris. Készpénzt Alvinczen administrált, 
fl. 600. Summa fl. 3000.

1679. 1. Novembris. Fószerszámra ismét adott fl. 500.
1680. 29. Junii. Fószerszámra küldött ismét fl. 500. Summa 
fl. 1000.

Az kétrendbeli pénz teszen fl. 4000. Mindezekről 
anno 1680. die 8. Octobris generális quietantiát adtunk 
Krajczár Jánosnak, az aprólékos quietantiákat beadván. Már 
az jövő esztendejek, úgymint harmadik, kezdetik ez jövő 
1. Novembris 1680-ban.

1680. 15. Septeinbris. Tornya Péter zajkányi, volkányi 
harminczadosunk pro 2-do termino, úgymint ad diem 1. 
Novembris administrált négyszáz forintot ez szerént: Haczegi 
mesternek fizetésében, fl. 35. Bukóvá nevű faluért, fl. 40, 
most pedig készpénzt adott be háromszázhuszonöt forintot, 
fl. 325. így telik ki a summa fl. 400. Qu. Urunk őnagysága 
adott quietantiát róla.

1680. die 4. Novembris administrált nemzetes Apor 
István törcsvári harminczadunk árendatora ottvaló proventust 
készpénzól kilenczszázkilenczvennégy forintokat, nyolczvan- 
négy pénzt, fl. 994*84. Item vásárlásban küldött száznegyven 
pomagranátokat, tíz pénzen vévén egyet-egyet, mely teszen 
in summa fl. 14, melyről praesentium . . 2 Qu. 1

1 A testimonio quietaljuk nyugtatványszerü szokásos befejezése 
elmaradt.
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1680. 29. Novembris. Albae. Apor István uram adminis- 
trált harminczadpénzt kilencz sacskókban, d. 2500.1 Item 
két vizát hetvenegy forintban, de ennek húsz tallérát mi 
adtuk volt, hanem őkegyelme csak harminczegy forintot 
adott hozzá, ti. 31.

1681. 3. Januarii. Apor István administrált tárházunk
ban ezer forintot, ti. 1000. Qu.

1681. 27. Januarii. Apor István administrált proventust 
ezer forintokat, ti. 1000. Kávét1 2 vött négy forint árát, d. 4. 
Ezek pedig két sacskóban vannak ; úgymint egyikben d. 700. 
másikban d. 300.

1681. 6. Februarii. Apor István küldött két vizát 
harmincznégy tallérban, tall. 1. 34. Az vámjátúl adott hat, 
tall. leo. 6. Egy kantár riskását, d. 8. Hatvan font mon- 
dolát, fontját den. 39, teszen d. 23'60. Egy kosár citromot, 
d. 16. Qu.

1681. 22. Februarii. Fejes János szebeni polgármester 
administrált régi restantia-pénzt kétszáztizenegy forintot 
ötvenhárom pénzt, verestornyi harminczadban, íl. 211*53. 
Nincs quietantia.

1681. die 27. Februarii administrált Apor István tár
házunkban készpénzül kétezerötszáz forintokat, d. 2500. 
Item négy oka habarnyiczát négy oroszlyányos tallérokon, 
mely száznyolczvan pénzével teszen d. 7*20. Qu.

1681. 2. Mártii. Apor István törcsvári harminczadosunk 
küldött egy kantár figét kilencz forintban. Qu.

1681. 7. Mártii. Apor István uram administrált kész
pénzt ezer forintot, d. 1000.

1681. 18. Mártii. Kománára administrált Krajczár János 
verestornyi harminczados 1. februárra tartozott harminczad 
árendapénzt, másfélezer forintot, d. 1500.

1681. die 31. Mártii árendálta volt meg Apor István 
uram az brassai, colosvári, láposi, szigeti és dési harmin- 
czadokat ad 31. Mártii 1681, melyrűl való számadását eliga
zítván, restantiában maradván adósa ezerhétszáznyolczvan- 
kilencz d. s nyolczvan pénzzel, melyet aznap administrált, 
úgymint d. 1789*80 és így eligazodván mind, az huszon-

1 Részletes felsorolása is megvan külön papirszeleten a Napló 
344. és 345. lapja közé 344V2 jelzettel beszámozva. Szövege a 
következő:

Anno 1680. 29. Novembris Apor István uram administrálta 
harminczad p é n z t: 1.) sac[saccus] cont. fi. 930. 2.) sac. cont. fi. 123. 
3.) sac. cont. fi. 95. 4.) sac. cont. fi. 93. 5.) sac. cont. 45160. 6.) sac. 
cont. d. 51Q. 7.) sac. cont. fi. 120. 8.) sac. cont. fi. 94. Sum ma fi. 2416'60. 
1. sac. eont. r. fi. 83'40.

2 Eredetiben Cávét van írva.
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háromezerhatszáz forint árendapénz summája, oo fl. 23600, 
nem maradt adósa. Generális quietantiát adtunk róla. És 
újólag a 31. Mártii anni 1681. ad 31. Mártii anni 1682. 
árendálta meg kuszonháromezerhatszáz forint, fl. 23600.

1681. 6. Április. Apor István uram administrált tár
házunkban harminczad proventust, fl. 1000, ezer forin
tot, Barakonyi által Fogarasban. Első hozás ez volt 
mostanra. Qu.

1681. 25. Április. Apor István maga inasától küldött 
egy tonna heringet, nro. 650, cum den. 5, teszen fl. 32*50. 
Item egy tonna vizát tiz oroszlányos tallérban, mely teszen 
fl. 18. Quietantia elküldjve]. Qu.

1681. 1. Maji. Apor István uram küldött harminczad- 
pénzt ezer forintot, fl. 1000. Qu.

1681. 16. Maii. Apor István küldött egy tonna herin
get, négyszáznégyet; egyet-egyet 4—4 pénzben, teszen 
fl. 16*60.1 Egy átalag czitromlevet, oct. 15V2, A- 9- Egy 
tonna riskását két kantárban, fl. 13. Qu.

1681. 31. Maii. Szegedi György és Páter Kristófék 
administráltak csak most 22. Maii terminált szászvárosi 
harminczad 1680. esztendei száz arany arendáját, <*> aur 100.

1681. 6. Junii. Apor István uram administrált harmin- 
czadpénzt Alvinczra harmadfélezer forintot nyolczvannyolcz 
pénz híján, fl. 2499*22.1 2

1681. 14. Junii. Tornya Péter administrált harminczad 
proventust, fl. 400, két sacskóban. Qu.

1681. 16. Junii. Törcsvári harminczados Apor István 
küldött riskását pro fl. 12. Két kantár 29 ejtel czitrom
levet ; ejtelit nyolczvan pénzen, teszen fl. 23*20. Egy kantár 
húsz font faolajat pro fl. 25*60. Egy kantár húsz font 
malosaszőlőt fl. 11*60. Hatvan font mandolát, fontját har- 
mincz pénzen, teszen fl. 18. Tizennyolcz tábori széket, 
egyet fl. 1*20, teszen fl. 30*60. Vásznat den. 35. Edényt 
czitromlének, fl. 0*50. Qu.

1681. 17. Junii. Apor István küldött heringet egy ton
nával, nro. 480; egyet-egyet négy-négy pénzben, teszen 
fl. 17*60.3 Qu.

1681. 26. Junii. Apor István az Urunk őnagysága com- 
missiójára küldött egy lovat harmincznégy tallérban, tall. 34, 
melyrül ugyan az Őnagysága commissióját quietantia gya
nánt kell megtartani. Qu.

1 Helyes számítással /?. 16 1 6-nak kellene lennie.
* íg y ; pedig a 2499 frt. nyolczvannyolcz pénz-hez voltaképen 

12 pénz kell, hogy a harmadfél ezer forint kiteljék és nem 22 pénz.
3 Ez összeg helyes számítással 19 frt. 20 pénz-1 tenne.

.
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1681. 6 . Julii. Apor István administrált Bandi Mihály 
által júliusi proventusban kilenczszázkilenczvennyolcz forin
tot harminczegy pénzt; fl. 998‘31. Item egy kantár riskását 
fi. 6 . Egy mása vizát, fl. 14‘40. Habarnyiczát libr. 24, pro 
fl. 12. Qu.

1681. 18. Julii. Krajczár János administrált tárházunk
ban fűszerszám árát két sacskóban ötszáz forintot, fl. 500. 
Quietáltuk.

1681. 12. Augusti. Szamosujvárra küldött Apor István 
harminczad árendájabeli proventuspénzt háromezernégyszáz- 
kilenczvenöt forintot, fl. 3495. Qu.

1681. 6 . Octobris. Apor István administrált harminczad 
proventus pénzt ezer forintot, fl. 1000. Qu.

1681. 8 . Octobris. Krajczár János verestornyi ratio- 
nistánk administrált verestornyi harminczad-proventust ezer
ötszáz forintokat, fl. 1500. Item két kosár czitromot, egyik 
kosárját nyolcz oroszlányos tallérban, teszen tall. 1 . 16. 
Ezt a magunkéból adtuk meg. Qu.

1681. 12. Octobris adtam az enyedi sokadalomban 
gyalogok számára való posztók vásárlására Cserei Farkas 
uram kezében Krajczár-hozta, verestornyi harminczad pro- 
ventust ezer forintot, fl. 1 0 0 0 .

1681. 23. Octobris. Apor István törcsvári harmincza- 
dosunk administrált ugyan törcsvári harminczad proventus 
pénzt ezer forintokat, <x> fl. 1000 Szamosujváratt. Qu

1681. 24. Octobris. Küldtünk Apor István kezében 
verestornyi harminczad proventust Rosnyai által gyalogok 
számára való posztó vásárlására, fl. 687. Qu.

1681. 18. Novembris. Apor István küldött figét, egy 
kantárt, fl. 9‘50. Mandolát húsz fontot, fl. 9'60. Egy kantár 
riskását, fl. 7. Két öreg tűz eleiben valót, pro fl. 8 . Egy 
nagy asztalravaló bőrt, pro fl. 12'60. Habarnyiczát, libr. 137*, 
pro fl. 8‘20. Egy kosár czitromot, fl. 14. Egy kantár 
malosaszőlőt, pro fl. 10. In summa fl. 78'90. Qu.

1681. 23. Novembris. Tornya Péter zalkányí, volkányi 
harminczadosunk administrált tárházunkban két sacskóban 
fl. 322. Két vizát küldött huszonkét forintban, azelőtt is 
küldött volt két vizát, fl. 16. Az haczegi mesternek adott 
35, teszen fl. 78. In summa administrált fl. 400. Qu.

1681. 1. Decembris. Apor István törcsvári harmincza
dosunk administrált 1 1  sacskóban kétezerötszáz forintokat, 
fl. 2500. Húsz ejtel czitromlevet; ejtelit kilenczven pénzen, 
teszen fl. 18.

1681. 21. Decembris. Apor István küldött kétszáz 
pomagránátot; egyet-egyet tizenkét-két pénzben, teszen 
fl. 24. Egy kosár czitromot, fl. 14. Qu.
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1682. 1 Januarii. Apor István administrált tárházunk
ban proventuspénzt, fl. 1 0 0 0 , két vizát negyvennégy orosz
lányos tallérban. Húsz font kapornyát; fontját huszonöt 
pénzen, teszen fl. 5. Item negyven font habarnyiczát; font
ját den. 50, teszen fl. 20. Qu.

1682. 10. Januarii. Krajczár János administrált Deb- 
reczeni által 3 sacskóban fl. 500, de ezen pénzbűi két 
kötés arany ezüst fonalért adott fl. 72. Qu.

1682. 1. Februarii. Apor István administrált tárházunk
ban Süveges István által ezer forintot, fl. 1000. Fél kantár, 
tizenkét font riskását, fl. 4*22. Item Fejérvárra küldvén 
egy vizát tiz tallérban, mostan arrúl is quietáltuk, mivel 
akkor nem adtunk volt quietantiát, melyet is küldött volt 
in anno 1681. 18. Novembris. Qu.

1682. 17. Februarii. Apor István küldött 4 mása posz
tónak való gyapjat,; másáját fl. 12'50, teszen fl 50. Qu.

1682. 24. Februarii. Eperjesi György által küldött a 
verestornyi harminczados, Krajczár János harminczadpénzt 
másfélezer forintot, «> fl. 1500. Qu.

1682. 28. Februarii. Apor István küldött két vizát, 
ikrást, negyvennyolcz tallérban, tall. 1. 48. Qu.

1682. 2. Mártii. Apor István törcsvári harminczado- 
sunk administrált harminczadpénzt harmadfélezer forinto
kat, cc fl. nro. 2500, tizenegy sacskókban. Qu.

1682. 8 . Mártii. Apor István uram administrált posztó 
festő festékit, Boér Gáspár által tíz fontot, co libr. 10; font
ját fl. 3'65, teszen harminczhat forintot ötven pénzt, <x> 
fl. 36 50.

1682. 8 . Mártii. Apor István uram administrált egy 
kosár citromot hét oroszlányos tallérban. Egy kosár naran
csot nyolcz oroszl. tallérban. Qu.

1682. 18. Mártii. Apor István administrált két sacskó
ban kilenczszázkét forintot, fl. 902. Qu.

1682. 9. Április. Apor István administrált kolosvári 
harminczadban praefectus uram által kétszáz tallért, tall. 
1. 200. Debreczeni kezében adott fl. 200- Sárasi által 
administrált fl. 615, mely teszen fl. 1215, az elmúlt esz
tendőre valót. Item pro anno praesenti 1682. ad 1. Április 
első kántorra administrált ezer forintot, fl. 1000, 9 sacskó
ban Qu.

1682. 25. Április. Fejes János szebeni polgármester 
administrált verestornyi harminczadban huszonhat vég posztót, 
szebenit egyszerványoltat; végit pro fl. 18, mely teszen 

*fl. 468, melyről való commissiónk őkegyeiménél mara
dott. Errűl quietantiát adtunk. Ezt az gyalogok számára 
adtuk. Qu.
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[Későbbi közbeszúrással:] Erről in anno 1682. die 30. 
Decembris quietantiát adtunk, melyet túl felírtunk. 1

1682. 28. Április. Apor István administrált 1. Maira 
terminálandó egy holnapi pénzt két sacskóban ezer forintot, 
fl. 1 0 0 0 . Qu.

1682. 8 . Maii. Tornya Péter administrált zajkányi 
proventnst, fl. 400. Qu.

1682. 14. Junii. Apor István administrált 4 sacskóban 
kétezerötszáz forintot, fl. 2500. Qu.

[1682. 18. Junii. Szegedi Gy. adott fel hét sing gránátot ; 
singit fl. 3 50, teszen fl. 24'2. Qu.] 2

1682. 30. Julii. Apor István administrált tárházunkban 
ezer forintot, fl. 1000. Qu.

1682. 23. Julii. Apor István administrált törcs\ ári 
proventnst, fl. 996 28. Qu.

1682. 26. Julii. Apor István küldött egy kantár malosa- 
szőlőt, fl. 12. Figét 1 kantárt, fl. 12. Mandolát 1 kantárt, 
fl. 32. Qu.

1682. 19. Augusti. Bakos János administrált verestornyi 
harminczad-proventust ezerharminczkét forintot, fl. 1032. 
Item fűszerszám árát ötszáz forintot, fl. 500. Ennek fl. 500 
posztó vásárlására küldtük ; azután küldtünk, fl. 130. Hozott 
posztót harminczöt véget, nro. 35, Medgyesi Küküllővárról. 
Az draganyok számára tíz véget, nro. 10, fl. 180. Qu.

1682. 2. Septembris. Apor István administrált törcsvári 
proventnst kétezerötszáz forintot 13 sacskóban, fl. 2500. Qu.

1682. die verő 2. Septembris adtam Medgyesi kezében 
Szebenből hozott posztó vételétől maradt proventust négy
százkét forintot, fl. 402. Ebben több nincsen. Hozott Medgyesi 
tizenegy vég posztót, maradott hátra ugyan 11 vég. Leszen 
már Ebesfalván 46 vég posztó; az meghozandó 11 véggel, 
leszen in summa 57 vég. — 17. Septembris meghozta 
Medgyesi. Ebesfalvára küldték mindgyárast.

1682. die 29. Septembris. Apor István administrált tár
házunkban proventust, fl. 1000, 3 sacskóban. Egy kosár 
citromot, tall. 1. 7. Qu.

1682. die 25. Octobris. Novemberre tartozó proventust 
administrált Apor István ezer forintot két sacskóban, 
fl. 1000. Qu.

1682. 14. Novembris. Apor István küldött egy vizát 
ikrástúl huszonöt oroszl. tallérban. Száz pomagránátot in 
fl. 12. Egy kantár riskását, in fl. 7. Qu.

1 Az erre vonatkozó feljegyzést alább a szövegben 1682. decz. 
30-ika alatt csakugyan megtaláljuk.

5 Az itt zárójelbe tett bejegyzés a Naplóban keresztül van húzva.
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Item Ebesfalvára küldött volt két kosár czitromot 14 
oroszlányos tallérban, melyről akkor quietantiát hogy nem 
adtunk, mostan quietáljuk, úgy hogy ha más quietantia 
azon két kosár czitromról leszen, az ne acceptáltassék.

1682. 20. Novembris. Tornya Péter administrált tár
házunkban fi. 330‘20. Ennek héja fi. P40. ítem ezelőtt 
küldött volt egy vizát, pro fi. 34'80. Háczegi mesternek 
fl. 35. Qu.

1682. die 3. Decembris. Apor István administrált 4 
sacskóban fl. 2500. Qu.

1682. 17. Decembris. Apor István administrált másfél 
kantár faolajt, kantárát fl. 25, teszen fl. 37. Czitromlevet 
hatvan ejtelt, ejtelét den. 50, teszen fl. 30. Habarnyiczát 
hatvan fontot, fontját den. 50, teszen fl. 30. Kapornyát 
libr. 100, fontját den. 27, teszen fl. 27. Malosaszőlőt 
libr. 45, fontját den. 9, teszen fl. 405. Mandolát libr. 45, 
fontját den. 25, teszen fl. 1P25. Summa fl. 139'80. Qu.

Anno 1682. 30. Decembris. Bakos Jánost, verestornyi 
harminczadost az 26 vég posztóról, melyet 25. Április 
administrált, mely ment in fl. 468, quietantiát adtunk, (így!) 
úgy mindazáltal, hogy ha más quietantiánk vagy commissiónk, 
magunké, vagy pedig magunk szolgáink quietantiái lesznek, 
vagy tanáltatik lenni, az ne acceptáltassék. Qu.

1682. 31. Decembris. Apor István administrált kész
pénzt 2 sacskóban, fl. 1000. Item egy vizát küldött orosz
lányos tallérban huszonkilenczben, tall. 1. 29. Qu.

1683. 15- Januarii. Apor István administrált egy kan
tár s egy fertály malosaszőlőt in fl. 15. Qu.

1683. 15. Januarii. Krajczár János posteritate admi
nistrált pro anno 1681. fűszerszám árát, fl. 500, 3 sacs
kóban. Qu.

1683. die 26. Januarii. Bakos János administrált veres
tornyi harminczadpénzt pro primo termino ezerötszáz forin
tot, fl. 1500. Qu. 1 Öt sacskóban vagyon, Ebesfalvára adtuk. 
Generális quietantiát adtunk erről 1683. 10. Septembris, 
Fejérváratt,

1683. 6 . Februarii. Apor István administrált harminczad
pénzt 3 sacskóban ezer forintot, fl. 1000; egy kantár ris- 
kását, fl. 7'50. Qu.

1683. 10. Februarii. Verestornyi harminczados admi
nistrált, Bakos János 1. Januarii terminált fűszerszámra 
való pénzt ötszáz forintot, fl. 500.1 2 Generális quietantiát 
adtunk erről is Fejérváratt 1683. 10. Septembris.

1 Lapszélen AB. van írva, de minden megjegyzés nélkül.
2 Lapszélen újból K B . van, minden további megjegyzés nélkül.
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1683. 15. Februarii. Apor István uram harminczad- 
pénzt administrált, másfélezer forintot, fl. 1500. Qu.

1683. 20. Februarii. Apor István küldött öt mása 
posztó-gyapjat in fl. 64 Egy kas narancsot nyolcz orosz
lányos tallérban. Egy kas czitromot is nyolcz oroszlányos 
tallérban. Qu.

1683. 2. Mártii. Apor István küldött egy kantár malosa
szőlőt in fl. 13'50. Egy kantár figét is in fl. 13'50. Qu.

Ab anno 1682. 31. Mártii ad diem 31. Mártii 1683. 
számot vetvén az liarminczadok állapotjárói Apor István 
urammal, főhopmester Naláczi István uram őkegyelme előtt 
igazítottuk el Fagarasban 1683. 31. Mártii. Mely esztendőre 
administrálta az tárházunkban administrálandó proventust 
az mostan beadott restantia proventussal együtt, mely is 
volt háromezernyolczvanhat forint, fl. 3086, mely már 
mindöszve máig kit beszolgáltatott teszen a proventus 
huszonháromezerhatszáz forintokat, fl. 23600, melyről gene
rális quietantiát adtunk az uram őkegyelme neve alatt 
adatott quietantia szerint, mely quietantiát adtuk Baló 
Mátyás uram kéziben Pápai által Fagarasban. Az apró 
quietantiákat bevettük, fejér 1 . ( =  leveles) ládafiába tettük, 
az Apor uram reversálisát az urak leveleit a rezes ládában. 
NB. Fennmaradván mindazáltal az Apor uram számadása, 
mely még el nem igazítódott 1681. esztendőtől fogva 31. 
Martiustóí 1683. esztendőkig 31. Martiusig, melyet tartozik 
eligazítani őkegyelme, lévén controversia még felette.

1683. 11. Április. Apor István administrált tárházunk
ban pro primo termino, elsőben Fagarasban ezer forintot, 
fl. 1000. Pápai által. Qu.

1683. 28. Április. Apor István törcsvári harminczado- 
sunk administrált tárházunkban, pro die 1. Maii ezer forintot, 
fl. 1000, Pápai által. Boczi János vitte el a quietantiát.

1683. 2. Maii. Apor István törcsvári harminczadosunk 
küldött egy kantár riskását hét forintban, oo fl. 7. Fél kantár 
malosaszőlőt1 öt forintban, ötven pénzben, fl.- 5'50. Czitrom- 
levet nyolcz vedret három kupát, ur. 8 , oct. 3, teszen 
fl. 33‘50, melyről quietáltuk; úgy mindazáltal, hogy ennek- 
utána kötés szerént, az mint ott benn veszik, mi is úgy 
várjuk be.

1683. 11. Junii. Tornya Péter zalkányi, volkányi har
minczadosunk administrált tárházunkban két sacsköban 
négyszáz forintot, oo fl. 400, melyről quietáltuk.

1683. 13- Junii. Páter János hívünk administrált tár-

1 L a p s z é l e n : 1684. 21. Mártii. Sárához adtuk a felső holtbúi 
mind a riskását, mind a malosaszőlőt.
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házunkban váradgyai harminczad proventust vágómarhák 
vételére ötszáz forintokat, co fi. 500, melyről quietáltuk.

1683. 13. Janii. Apor István törcsvári harminczadosunk 
administrált tárházunkban törcsvári proventust kétezer- 
háromszázötven forintot, co fl. 2350. Ötszáz új heringet, egyet- 
egyet öt-öt pénzben tudván, teszen huszonöt forintot, fl. 25. 
Egy mása vizát, melyben van libr. 144, fontját tiz pénzen, 
tészen tizennégy forintot negyven pénzt, co fl. 14'40. Egy 
kantár riskását nyolcz forintban most az egyszer, de szokás
ban ne vétetődgyék. Melyről quietáltuk.

Item die 14. Junii pótlotta ezen pénzt másfélszáz 
forinttal, co fl. P50,1 mely öszvességgel tészen fl. 2500.

1685. 25. Junii. Apor István törcsvári harminczadosunk 
administrált tárházunkban ezer forintot, co fl. 1000. Két kantár 
riskását tizenhat forintban, co fl. 16. Ötszáz heringet, egyet- 
egyet öt-öt pénzben, teszen fl. 25. Edényre negyven pénzt. 
Százhatvan sing tafotát, singit ötven pénzben, teszen nyolczvan 
forintot, co fl. 80. Melyekről quietáltuk.

Anno 1683. die 20. Julii. Bakos János administrált 
tárházunkban verestornyi harminczad proventuspénzt hét- 
száznegyvenkilencz forintokat, fl. 749. Item fúszerszám 
árát ötszáz forintot, fl. 500. In summa ezerkétszáznegyven- 
kilencz forintot, fl. 1249. Pápai által. 1 2  1683. 10. Sep- 
tembris. Fejérváratt generális quietantiát adtunk erről is.

Anno 1683. 22. Julii. Apor István törcsvári harmin
czadosunk administrált ezer forintokat, fl. 1 0 0 0 , öt sacskóban. 
1 . sacskóban fl. 285. — 2. sacskóban fl. 160. — 3. sacskóban 
fl. 147. — 4. sacskóban fl. 198. — 5. sacskóban fl. 210. 
Summa fl. 1000.

1683. 31. Julii. Páter János marusváradgyai har- 
minczadunk inspectora administrált tárházunkban harminczad 
proventuspénzt marhák vásárlására fl. 600, co hatszáz magyar 
forintokat, melyről quietáltuk.

1683. 1. Septembris. Apor István törcsvári harmin
czadosunk administrált tárházunkban kétezernégyszáz- 
nyolczvannégy forintot, co fl. 2484, melyről quietáltuk, mely 
quietantiát Bogárszegi Tódor szolgája vitte el Fejérvárről.

1683. 5. Septembris. Páter János és Szegedi György 
portusi inspectorink administráltanak tárházunkban har- 
minczad-árenda proventuspénzt hatszáznyolczvanöt forin
tokat, co fl. 685. Item portusi árenda proventuspénzt is ötszáz- 
tizenöt forintokat, -o  fl. 515. In summa ezerkétszáz forintokat, 
^ fl. 1200, melyekről quietáltuk. Ezen fenn megírt portusi

1 így, 150 helyett.
2- Lapszélen NB. a várható megjegyzés nélkül.
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árenda pénzbűi a pataki deákoknak adattunk pro anno 1688 
háromszázhatvanhárom forintokat, <x> fl. 363. Item, ezelőtt 
ezen esztendőre praefectus uram adatott Szegedi György 
által fl. 150. Item, az fejérvári udvarbiró is adott fl. 74. 
Item, az költő pénzből is adattunk fl. 13. Summa facitfl. 600.

Anno 1683- 10. 1 Septembris. Számot vetvén Bakos 
János verestornyi harminczaaosunkkal az harminczadról 
administrálandó pénzről, 1683. esztendőről valóról, ez szerént 
administrált: 1683 26. Januarii administrált harminczad- 
pénzt fl. 1500. 20. Julii administrált 749. Item, Szabó 
Mátyás parancsolatunkból készíttetvén az fővezér számára 
egy hintót, a harminczadi administrálandó pénzből, költött 
mesteremberekre és egyéb vásárlásra, fl. 750 90. Summa 
teszen fl. 3000, mely is az harminczadban adódott. Item, 
10- Februarii fűszerszám árát administrált fl. [500]:2
20. Julii administrált ugyan fl. 500; teszen fl. 1000. S[umm]aJ 
teszen fl. 4000, melyekről generális quietantiát adtunk. 
Verestornyi harminczadosunk pedig tartozik esztendő által 
az négyezer forintot ez szerint administrálni: Első terminuskor 
felét, 1. Decembris kell beszolgáltatni; felét pedig 1. Junii 
tartozik beadni. Az quietantiákat György deák vette kezéhez 4

1683. 24. Septembris. Apor István törcsvári harmin
czadosunk administrált készpénz proventust ezer forintot, x> 
fl. 1000. Item vásárlást ez szerént: Egy kantár faolajat 
huszonhárom forintban, in fl. 23. Egy kantár riskását nyolcz 
forint ötven pénzben, in fl. 8‘50. Egy kantár figét tizen
három forintban, in fl. 13 Egy kantár malosaszőlőt tizen
négy forintban, in fl. 14. Summa vásárlás fl. 58‘50. Mely 
is most acceptálódik, de szokásban ily drágán az vásárlás 
ne vétődgyék. Melyekrűl quietáltuk.

1683. 1. Novembris. Tornya Péter zajkányi, volkányi 
harminczadosunk administrált tárházunkban ugyan odavaló 
proventust két sacskóban fl. 365, háromszázhatvanöt forin
tokat, melyrűl quietáltuk Déván die et anno ut supra.

1683. die 12. Novembris. Apor István uram türcsvári 
harminczadosunk administrált odavaló harminczadpénzt 
fl. 1000, co ezer forintot. Két kosár czitromot küldött per 
leones tall. nro. 7, hét oroszlányos talléron.

Anno 1683. 18. Novembris administrált Szegedi György 
szászvárosi árendájában száz aranyat, aur. nro. 1 0 0 , melyrűl 
quietáltuk. Páter Kristóf vitte el a quietantiát.

1 E bejegyzés mellett lapszélen, minden további megjegyzés 
nélkül, N B . áll.

2 3 A zárójelbe tett részek a kiszakított laprész szövegének 
hiányait pótolják.

4 A Naplóban ezután egy fél lapnyi üres hely maradt.
S z á d e c z k y  B  : I. A p afi M . fe je d e le m  u d v a r t a r tá s a . 28
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1683. 22. Novembris. Bakos János verestornyi har- 
minczadosunk administrált tárházunkban fűszerszám-pénzt 
pro primo termino ötszáz forintokat, oo fl. 500, melyrűl quie- 
táltuk. Maga vitte el a quietantiát.

1683. 4. Decembris. Apor István uram administrált 
kétezerötszáz forintokat, fl. 2500. Item egy kantár riskását 
per fl. 9'15, kilencz forinton tizenöt pénzen. Harmincz 
ejtel czitromlevet1 per fl. 18‘48, tizennyolcz forinton negyven- 
nyolcz pénzen; ejtelét hatvan pénzen.

1683. 22. Decembris administrált Apor István uram 
odavaló harminczad-pénzt fl. 1 0 0 0 , ezer forintot 2  sacskóban. 
Item negyven font habarnyiczát hatvan-hatvan pénzen; tészen 
fl. 24. Melyrűl quietáltuk. Süveges János vitte el a quietantiát,

1684. 2. Januarii. Az beszterczeiek administrálták az 
harminczadért való száz aranyot Fejérváratt, <x> aur. 100.

1684. 22. Januarii verestornyi harminczadosunk, Bakos 
János administrált az harminczad pénzben pro primo ter
mino másfél ezer forintot, fl. 1500, melyrűl quietáltuk. 
Maga vitte el a quietantiáját.

1684. 7. Februarii. Apor István uram administrált ezer 
forintot, fl. 1000, tárházunkban. Item die praefato, két 
kantár riskását, kantárját per fl. 10‘80. Két kantár malosa- 
szőlőt, kantárját per fl. 14, tizennégy forinton. Két kantár 
fügét, kantárját fl. 14, tizennégy forinton. Ötven font habar
nyiczát, fontját hatvan pénzen. Hatvanhét ejtel viza-ikrát, 
ejtelét egy-egy forinton. Két mása vizát, másáját per fl. 15, 
tizenöt forinton. Két kantár faolajat, kantárát húsz forinton, 
per fl. 2 0 . Ötven font mondolát, fontját harmincz pénzen. 
Ötven ejtel czitromlevet, ejtelit hatvan pénzen. Fél kantár 
kapornyát, fontját huszonöt pénzen. Ezt mindazáltal más
szor ily drágában nem vesszük bé, noha most vetvén az 
háború idő mivoltára nézve a kereskedő rendek iránt 
Apor István uram, errül e szerint quietáltattuk. Horvát 
Tamás vitte el a quietantiát.

1684. 21. Mártii. Apor István törcsvári harminczadosunk 
administrált tárházunkban harminczad árendájabeli pénzt 
háromezerötszáz forintot, <x> f l .  3500, melyrűl quietáltuk.

1684. 25. Mártii. Apor István törcsvári harminczadosunk 
administrált tárházunkban harminczad proventust, száz
hatvanhat forintot harminczhét pénzt, fl. 166’37, melyrűl 
quietáltuk.

1684. 28. Mártii. Nemzetes Apor István törcsvári 
harminczadosunk, az mint megárendálta volt húszezer

1 Közbeszúrással a következő megjegyzés : Ersók asszonyhoz; 
de az Nagyidat boltjában tötték be.
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forintban az törcsvári harminczadunkat esztendeig, annak 
az summának partientariter {így!) administrálásárúl való 
quietantiáinkat beadván generaliter mind az húszezer forin- 
tokrúl, de fi. 2 0 0 0 0 , quietáljuk, melyrűl praesentium testi- 
monio ezen absolutionalis levelünket adtuk Fagarasban.

Anno 1684. 21. Mártii. N. Apor István harminczados 
hívünknek 31. Mártii termináló anni praesentis az kolos- 
vári, dési, láposi és szigeti harminczadinkrúl az eltölt egy 
esztendei árenda summának administrálásának ideje, mely 
volt háromezerhatszáz forint, fl. 3600, melybűi erogált az 
ottvaló fizetett rendnek kétezerkétszáztíz forintokat, fl. 2 2 1 0 . 
Suplicatiójokra engedtünk az egyszer le négyszáz forinto
kat, fl. 400. Restantiáját, úgymint kilenczszázkilencz forin
tokat, fl. 990 {így!) administrált. Qu.

1684. die 1. Április. N. Apor István törcsvári harmin
czados hívünk árendálván meg újólag az harminczadokat, 
administrált először ezer forintot, fl. 1000. Qu.

1684. die 1. Maii. Nemzetes Apor István törcsvári 
harminczados hívünk administrált pro mense Maio fl. 1000. 
ezer forintokat, melynek kétszáz forintja oroszlányos tallér, 
zlotok és danczkai ortok voltának. Qu.

1684. 3. Junii. Apor István törcsvári harminczados 
hívünk administrált tárházunkban harminczad-árenda pro- 
ventust kétezerötszáz forintokat, oo fl. 2500, melyrűl quietál- 
tuk Porumbákon.

Anno 1684. 15. Junii. Páter János portusi árendáto- 
runk administrált tárházunkban váradgyai, dévai harmin- 
czadrúl hatezer forint summájában (pro anno praesenti
1684. mely kezdetett die 22. Maii) ötszáz forintokat, fl. 500. 
Konyhánk szükségére való marhák vásárlására. Qu.

Anno 1684. 28. Junii nemzetes Tornya Péter uram admi
nistrált zajkányi, volkányi harminczadrúl administrált {így!) 
fi. 380, háromszáznyolczvan forintokat. Item vizaikrát, ráadott 
tiz tallér árát, <*> fl. 20. In summa facientes fl. 400.

Anno 1684. 29. Junii administrált Apor István uram 
törcsvári harminczadbeli proventuspénzt ezerhatszázhetvenöt 
forintot hetvenöt pénzt, fl. 1675‘75. Ez szerint is quietál- 
ván maga szolgája Gott. 1 János által. Item vásárolván 140 
heringeket kilencz-kilencz pénzen, faciunt fl. 12'60, admini- 
strálta őkegyelme.

NB. Anno et die praenotatis negyedik sacskóban való 
ötvenhat forint elfelejtésbűi maradván ki az quietantiábúl,

1 E név így, de a szokásos rövidítési jelzés hozzáadásával van 
írva; minthogy pedig ilyen kezdetű név máskor elő nem fordult, 
e rövidített névjelzést feloldani nem tudjuk.

28*
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újíttatotta quietantia, az elsőt elszaggatván és fl. 1731'75-rül 
quietáltatott.

Anno 1684. 5. Julii. Verestornyi harminczadosunk, 
Bakos János administrált tárházunkban fűszerszám-ára 
pénzt pro secundo termi no fl. 500, ötszáz forintokat. Qu. 
Szebeni szolga által ment quietantiája.

Anno 1684. 21. Julii. Páter János portusi árendátorunk 
administrált tárházunkban harminczad proventust háromszáz 
forintot, fl. 300, az fejérvári collegiumbeli deákok számára.

Anno 1684. 5. Augusti Páter János szászvárosi har
minc »adósunk administrálta az szászvárosi harminczad annu- 
alis száz arany árendáját, aur. 1 0 0 .

1684 22. Augusti. Apor István uram az igazítás sze
rént administrált tárházunkban 1 . Septembris-re tartozó 
proventust, fl. 2500. Mostani holnapra való proventust, 
fl. 228'50, minthogy kétszázhetvenegy forintját ötven pénzt 
ezelőtt administrálta volt. In summa administrált most két- 
ezerhétszázhuszonnyolcz forintot ötven pénzt, fl. 272850. 
Quietantiát Görög Tamás vitte el. Qu.

1684. 5. Septembris küldött Apor István uram egy 
kantár malosaszőlőt, in fl. 16. Egy kantár figét lizenöt forint
ban, oo fl. 15. Harmincz font mondolát tizennyolcz forintban. 
Tizennégy font habarniczát, fontját nyolczvan pénzben, 
facit fl. 11‘20. Egy mása száraz posárt, in fl. 8 . Tota summa 
ezen vásárlásban facit fl. 75‘20. Quietáltuk őkegyeimét 
e szerint; praefectus uram vitte el. Qu.

1684. 7. Octobris. Apor István uram administrált két 
sacskóban kilenczszázkilenczvenhat forintot, fl. 996. Qu.

1684. 26. Octobris. Bakos János verestornyi harmin- 
-czadosunk administrált verestornyi harminczad proventust 
pro secundo termino másfélezer forintot, fl. 1500. Item pro 
primo termino is ezen esztendőre administrált volt másfél- 
ezeret, 22. Januarii 1684. Mely két ízbeli administrátio 
teszen fl. 3000, melyről generális quietantia által quietáljuk, 
az mást pedig benntartottuk. Ezen summa pénzt gyalogok 
számára való posztóvételre erogáltuk Pápai által.

[Lapszélre utólagosan bejegyezve:]
Brassóból, Szebenből, Medgyesről az elhozott posz

tókért, vég sz. 53 7 2 » hogy megfizették, quietantia volt, hát 
meghozták; maradott fl. 536'63, gyalogok számára adtuk. 
Item, hozván esmént harmincz vég posztót meghozták és 
az regestrumban be van írva a komornyikok közé. 1

1 Tudniillik a komornyikok kezén forgott költségek regestrumába, 
minők az udvartartási gyűjtemény későbbi közleményeiben fognak 
előfordulni.
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1684. 12. Octobris. Apor István administrált két sacs- 
kóban ezer forintokat Fejérváratt Pápai által, fl. 1000.

1684. 8 . Novembris. Apor István uram administrált 
egy mása vizát in fl. 16, cont. libr. 140. Vizaikrát, húsz 
ejtelt, ejtelit infl. 120. Két kosár czitromot, in tall. leon. 14. 
Húsz ejtel czitromlevet, ejtelit per den. 50.

1684. 17. Novembris administrált nemes, vitézlő Tornya 
Péter uram zajkányi és volkányi harminczad proventus- 
pénzt háromszáznegyvenhat forintot, fl. 346. Vizát in 
tall. 9, őrt. 1 .

1684. die 10. Decembris. Apor István administrált 
törcsvári proventust 3 sacskóban kétezernegyvenhat forintot, 
fl. 2035.1 Qu.

Anno 1685. 15. Januarii administrált nemzetes Apor 
István uram vásárlóit ilyen egyet-másokat: Két kantár 
fügét, in fl. 22. Két kantár malosaszőlőt, in fl. 22. Két 
kantár riskását, in fl. 20. Huszonkét font habarniczát in 
fl. 11; fontja esett öt ven pénzen. Egy kantár faolajat, 
in fl. 20. In summa ezen vásárlásokat in fl. 95.

1685. 15. Januarii. Bakos János verestornyi harmin- 
czadosunk administrálc fűszerszám árát ötszáz forintot egy 
sacskóban, fl. 500. Qu. maga vitte el.

1685. 19. Febrnarii. Bakos János verestornyi harmin- 
czadosunk administrált verestornyi harminczadpénzt Medgyesi 
által, fl. 1500. Qu. Quietantia Asszonyunk neve alatt költ. 
Az Medgyesi adta quietantiát ide küldötte a harminczados 
és elszaggattuk.

1685. 14. Januarii. Apor István administrált törcsvári 
proventust pro anno 1684. 1. Decembris, fl. 465. Item pro anno
1685. 1. Januarii fl. 1000. Summa administrált fl. 1464. Qu.

1685 3. Februarii. Apor István administrált tár
házunkban törcsvári proventust ezer forintot, fl. 1 0 0 0 , 
2 sacskóban. Qu. kiment.

Anno 1685. 3. Mártii administrált Apor uram törcsvári 
harminczad proventust harmadfélezer forintot, fl. 2500, 
kétezer ötszázat. Item egy kosár czitromot nyolcz oroszlányos 
tallérban, in tall. leon. 8 .

7. Mártii. Brassóbúl Zarnóczi hozta nyolczvan font ris- 
kásárúl, libr. 80, fontját tíz pénzben acceptáltatván, summa 
fl. 8 , ötven font malosaszőlőrűl, fontját in den. 2 0 , <*> in 
fl. 1 0 , tiz font habarnyiczárúl, fontját 80 pénzen, oo in 
fl. 8  Apor István uramot quietáltuk.

1 Ez a szám eredetileg a betűvel irt számnak megfelelően 
2046 volt s kijavították 2035-re, de a betűvel irt számjelzés javítat- 
lanúl maradt.
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Anno 1685. 20. Mártii administrált Apor István uram 
törcsvári harminczadunk restantia proventusát kétezerhétszáz- 
tizennégy forintot, fl. 2714.

1685. 4. Április. Apor István administrált pro primo 
termino fl. 992, 7 sacskóban. Qu.

Die 4. Maii administrált Apor István uram pro 2-do 
termino ezer forintokat, fl. 1 0 0 0 .

12. Maii administrált háromszáz heringeket Apor István 
uram. Egyet öt-öt pénzben, facit fl. 15'50. Quiet.

21. Maii administrált Apor István uram ötszáz heringet, 
egyet in den. 5, facit fl. 25. Háromszáz czitromot s harmincz 
narancsot; egyet tiz-tíz pénzben, teszen fl. 33. Qu. Egy 
mása vizát, libr. 140, fontját in den. 10, fl. 14.

Anno 1685. 1. Junii administrált Apor István uram har- 
madfélezer forintokat, fl 2500. Q.uietáltatott őkegyelme róla.

Anno 1685, secunda 1 Julii administrált Apor István
uram ezer forintokat, fl. 1 0 0 0 .................. 2 nevű szolgája
által kiadtuk quietantiáját.

Anno 1685. 12. Julii. Tornya Péter zajkányi és volkányi 
harminczadosunk administrált tárházunkban fl. 400. Qu. 
Vitán vitte el.

Anno 1685. 18. Julii. Bakos János administrált fűszer
szám árát két sacskóban Fejérvárra ötszáz forintokat, fl. 500. 
Maga vitte el a quietantiát Bakos. Qu.

Anno 1685. 1. Augusti administrált Apor István uram 
ezer forintokat, fl. 1 0 0 0 .

Anno 1685. 7. Augusti administrált marusváradgyai 
harminczad inspectora, Batizi János intervallumban gyűlt 
proventust, fl. 191‘26. Item, inspectiója alatt gyűlt harmin
czad proventust, fl. 250. In summa fl. 441‘26.

Anno 1685. die 9. Augusti. Páter János portusi áren- 
dátor generaliter quietáltatott ilyen formában: Nos Michael 
etc. adjuk emlékezetűi az kiknek illik etc. hogy n. v. 
Páter János hívünk árendálván meg az marusváradgyai 
portusunkat, tordai, kolosi, széki, dési és vízaknai sóaknáinkat 
együtt tizennyolczezer tallérokban. Item m.-váradgyai, dévai 
haiminczadokat háromezer tallérokban, in tall. imp. 3000; 
az két rendbeli árenda tévén tall. imp. 2 1 0 0 0 , huszonegy- 
ezer. Mely árendálásnak kezdeti volt 22. Maii anni 1683. 
és terminálódott ugyan 22. Maii. 1684. Azon huszonegyezer 
tallérokat, tall. imp. nro. 2 1 0 0 0 , diversis vicibus, kit jó

1 Eredetiben 2-Ja-nak van írva.
* A névnek a Napló eredeti bejegyzésében is üres hely van 

hagyva; nyilván azzal a szándékkal, hogy a hiányt utólagosan 
poltolják. A mi azonban elmaradt.
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s kit folyópénzűi és vásárláséi administrált tárházunkban, 
arról való partialis quietantiánkat, commissiókat beadván, 
ezen generális quietantiánkkal absolváljuk egészen, egy felül 
megnevezett esztendei summáról, úgy, hogy ha azután valami 
más azon esztendőre tartozó summáról való akármi com- 
missiót, vagy quietantiát hozna is elő, semmi azon summá
ban, sem azután való summában ne tudódhassék, hanem 
semmisnek tartassák. Dátum in civitate nostra Álba Júlia.
9. Augusti 1685. Ytavrjc .Ttatspa (= Y'ávv ĉ ttaiépa) . 1

Anno 1685. 10. Augusti. Páter János administrált
22. Maii 1685-ben terminált m.-váradgyai harminczad restan- 
tia árendában fl. 871‘9, nyolczszázhetvenegy forint, den. 9.

Anno 1685. sub die 9. Augusti ez szerint quietáltatott 
Páter János egész esztendőről: Nos Michael etc. adjuk 
emlékezetül etc., hogy nemes, v. Páter János árendálván 
meg m.-váradgyai portusunkat tordai, kolosi, széki, dési és 
vízaknai sóaknáinkkal együtt tizennyolczezer tallérokban, 
in tall. imp. 18000. Item marosváradgyai, dévai harmin- 
czadunkat in tall. imp. nro. 3000, háromezer, az két rend
beli árenda tévén tall. imp. 21000. Mely árendálásnak 
kezdeti volt 22. Maii anni 1684. és terminálódott die 22. 
Maii 1685. Azon huszonegyezer tallérokat diversis vicibus, 
kit jó s kit folyópénzűi és vásárlásul tárházunkban admi- 
nistrálta. Item a szászvárosi harminczadnak is a die 6 . 
Julii anni 1684. ad diem anni 1685. száz arany árendáját 
megadván, idest aur. 1 0 0 , azokról való partiale quietan- 
tiáinkat, commissióinkat beadván, ezen generális quietan
tiánkkal absolváljuk, egész egy felül megnevezett esztendei 
summáról, ügy hogy ha ezután valami más azon eszten
dőre tartozó summáról való akármi commissiót vagy quie
tantiát hozna is elő, sem azon, sem azután való summában 
ne tudódhassék, hanem semminek tartassék. Dátum Albae 
anno et die praeannotatis. ytavrj  ̂ rcatspa (= 7 1  ávvrjr iratépa).

Következik a die 22. Maii anni 1685. ad diem 22. 
Maii anni affuturi 1686.

1685. 10. Augusti. P. (= portusi) tall. 150, ü. 300, az 
pataki deákoknak esztendei tartásokra lenn ferált- hatszáz 
forintoknak felét administrálta.

NB. Anno 1685. 22. Maii állván el Páter János az 
marosváradgyai, szászvárosi és dévai harminczadokról,

1 Ez aláírás annyit je len t: János, az atya, megkülömböztetésűl 
Jánostól, a fiától. Tehát nem Páter János, hanem : id. János. — 
Az aláírás megfejtését s az ide iktatott magyarázatot dr. Darkó Jenő 
főiskolai tanár úr szivességének köszönhetjük. — Ez alairás mellett 
lapszélen N B. áll.

a Lásd kevéssel alább az aug. 13-iki bejegyzést.
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míg béállitottuk intervall. úgy mint 17. Julii n. Batizi János 
hívünket, az alatt Páter János hívünk kezében az mi har- 
minczad jött az váradgyai harminczadrúl, percipiálván, meg
írt Batizi János hívünk Páter Jánostál administrálta; úgy
mint fi. 134608, ezerháromszáznegyvenhat forint, den. 8 , 
melyrűl quietáltuk ez szerént. 1

Anno 1685. 13. Augusti. Praefectus uram által az 
fejérvári collegiumbeli deákoknak annualis sustentatiójokra 
rendeltetett hatszáz forintnak félesztendőre, a die 24. Julii 
ad diem 24. Decembris, fl. 300 kiküldtük, melyet 10. Augusti 
Páter János administrált. 1 2

25. Septembris 6  tok, 6  kecsege, 2 viza, Apor uram, 
in tall. leon. 25.3

Anno 1685. die 31. Augusti. Apor István administrált 
harminczad proventust, fl. 2500, 3 sacskóban. Qu.

25. Septembris. Apor István uram administrált pro 
mense Octobris fl. 1000.

Anno 1685. 27. Septembris. Batizi János hívünk admi
nistrált szászvárosi harminczad proventust fl. 430, négyszáz- 
harmincz forintokat. Qu. Item m.-váradgyai harminczad 
proventust ötszáz forintokat, fl. 500, elegyespénzűi.

Anno 1685. 25 Octobris. Apor István uram admi
nistrált ezer forintokat, fl. 1000, 4 sacskóban. Qu.

Anno 1685. 27. Octobris. Tornya Péter administrált 
két sacskóban fl. 465. Haczegi scholamesternek pro anno
1685. fizetésében adott fl. 35. Summa fl. administrált 400.4 Qu.

1 Ezután egy keresztülhúzott téves bejegyzés következik 1685. 
10. Augusti dátummal. Bejegyző tévedését ezen megjegyzéssel kíséri: 
vide retro; t. i Páter Jánosnak a fentebb, ugyancsak aug. 10. alatt 
olvasható 871 frt. 9 rfew.-nyi adininistrátióját.

2 Ide vonatkozólag egy külön lapra írt eredeti nyugtatvány 
maradt ránk, mely a Napló 386. és 387. lapja közé van újabb (386V2) 
jelzéssel beszámozva. Tartalma a következő :

É n, B uzinkai György, az fejérvári collégiumnak seniora, az 
alább spécifcált mellettem levő primarius uraimékkal együtt recog- 
noscáljuk, in anno 1685. die 13. Augusti kegyelmes Urunk s Asszonyunk 
önagyságok kegyelmcsségébűl az mely hatszáz forintokat ezelőtt egy
néhány esztendőkkel conferáltak volt collégiumunknak sustentatiójára; 
abból leváltunk most háromszáz forintokat az Önagyságok kegyelmes- 
ségébül tek. nemzetes Inczédi Pál praefectus uram őkegyelme által ; 
mely háromszáz forintokat kegyelmes Asszonyunk őnagysága maga 
tárházából adatott ki, melynek terminusa kezdetett 24. Junii, s vége- 
ződik ugyanezen esztendőben 24. Decembris. Melynek nagyobb bizony
ságára adtuk pecsétünkkel megerösíttetett írásunkat kegyelmes Urunknak 
s Asszonyunknak őnagyságoknak. Albae Júliáé, anno et die supra- 
notatis Szokolyai György mp. (P. h.) Buzinkai György mp. (P. h.) 
Nagyváthy János mp. (P. h.)

3 Utólagosan, a lap aljára irt bejegyzés.
* így, tévesen számítva és írva 500 helyett.
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Anno 1685. 26. Octobris m.-váradgyai harminczadrúl 
administrált Batizi János harmadfélszáz forintot, fl. 250.

1685. 30. Octobris. Pro secundo termino Bakos János 
v. harminczados administrált 5 sacskóban verestornyi har- 
minczad proventust. fl. 1500.

Anno 1685. 25. Novembris administrált Apor István 
nram kétezerötszáz forintot, fl. 2500. Egy kosár czitromot, 
in leon. fali. 8 . Nyolczvan font mandolát, fontját den. 50.

27. Novembris administrált száz font vizát, tíz forintban, 
in fl. 10. Egy kantár riskását, in fl. 10. Nagyidai.

4. Novembris. Tornya Péter uram administrált két 
testebeli vizát, pro tall. leon. 1 2 V2-

10. Decembris. Apor István uram administrált egy teste
beli vizát, in tall. 19, őrt. 3. Az kihozásáért fizetett tall. 3. Qu.

A kolosmonostori harminczadról kiknek jár fizetések, 
e szerint következik :

Kol[osvári] 1 főkapitán, Rliédei Ferencz uramnak őkegyei
mének, fl. 500. Szamosújvári főkapitány, Toldalagi János 
uramnak fl. 400. Két kolosvári porkoláboknak, fl. 636. 
Kolosvári két strásamesternek, fl. 150. Sebesvári pat
tantyúsnak, fl. 78. Kolosvári harmadik református p r é 
dikátornak, fl. 230. In summa facit fl. 1994. Kegyelmes 
Asszonyom, leveles táskámban megtalálván, kiknek járjon 
fizetések, és mennyi, mely summa szerint ennyit tészen, 
mint leírtam. Nagyságod méltatlan, küssebbik alázatos 
szolgája, Dobolyi Bálint.

[Utóiratként :\ Nem ítélem szükségesnek, leírjam a 
harminczados rationistának és lovas legényeknek fizetéseket. 1 2

S ó f a l v a . 3
1680. 12. Januarii. Sófalvi kamaraispán, Dályai Ferencz 

administrált tárházunkban fl. 65. Qu.
1680. 23. Februarii. Sófalvi kamaraispán, Dályai Ferencz 

administrált tárházunkban fl. 100. Qu.
1680. 1. Junii. Dályai Ferencz administrált fl. 70. Qu.

1 A zárójelen kívül lévő rövidítéssel van írva. Fentebb pedig 
az eredeti szövegben Colos Monostori-t olvasunk.

8 Ez a jegyzék külön ivrét lapra van felírva s utólagosan csatolták 
a Naplóhoz, melyhez most 357. lapszáma szerint is tartozik.

3 A czimszalagon levő czim, a mi a fejezet élén nincs fel
jegyezve.
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1680. 23. Septembris. Dályai Ferencz administrált 
fi. 114. Qu.

1681. 9. Januarii. Dályai Ferencz administrált száz 
forintot, fl. 100. Qu.

1681. 24. Octobris. Sófalvi kamaraispán administrált 
fi. 100. Qu.

1681. 14. Decembris. Sófalvi kamaraispán, Dályai 
Ferencz administrált proventuspénzt, fl. 59'78. Qu.

1682. 25. Januarii. Dályai Ferencz administrált tár
házunkban fl. 100. Qu.

1682. 25. Februarii. Sófalvárúl Dályai Ferencz küldött 
száz forintot, fl. 100. Qu.

1682. 14. Julii. Dályai Ferencz administrált fl. 110; 
quietantiát praefectus uram adott róla. Qu.

1682. 28. Septembris. Dályai Ferencz administrált 
sófalvi proventust, százhúsz forintot, fl. 120. Qu.

1682. 5. Novembris. Dályai Ferencz sófalvi kamara
ispán administrált sófalvi proventust száz forintot, fl. 1 0 0 .

1683. 9. Januarii. Dályai Ferencz küldött száztíz 
forintot, fl. 110. Qu.

1683. 18. Junii. Dályai Ferencz sófalvi kamaraispánunk 
administrált tárházunkban odavaló proventust hetven forintot, 

fl. 70, melyrűl quietáltuk.
1683. 28. Septembris. Dályai Ferencz sófalvi kamara

ispánunk administrált tárházunkban sófalvi proventus pénzt, 
fl. 11256, melyrűl quietáltuk.

1684 28. Januarii. Administrált sófalvi kamaraispánunk, 
nemes Dályai Ferencz tárházunkban odavaló proventuspénzt, 
fl. 129 64, százhuszonkilencz forintot hatvannégy pénzt.

Anno 1684. 12. Maii. Administrált Dályai Ferencz 
sófalvi kamaraispán hívünk odavaló proventuspénzt fl. 99'76, 
kilenczvenkilencz forintot 76 pénzt.

Anno 1684. 27. Novembris. Administrált Dályai Ferencz,
fl. 100.

Anno 1685. 14. Januarii. Administrált sófalvi kamara
ispán, Dályai Ferencz, fl. 98'45.

1685. 4. Februarii. Administrált fl. 99‘45.
Anno 1685. 4. Februarii, fl............ '
príma1 2  Novembris. Administrált sófalvi kamaraispán, 

flór. 2 0 0 .

1 A forint száma hiányzik s valószínű, hogy ez a megelőző 
bejegyzésnek tévedésből újonnan megkezdett beirása.

2 Az eredeti szövegben 1-m a-nak van írva.
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H o n o r á r iu m .

1679. 25. Octobris. Szebeni polgármester uram adminis- 
trált háromezer forint honoráriumpénzt, oo fl. 3000.

1680. [A bejegyzés itt elmaradt; pótlására üres hely 
van hagyva.]

Anno 1680. 16. Octobris Albae. Szebeni királybíró 
Arumpruszter György uram administráltatott annuatim az 
universitas adni szokott hatezer forint summát száz forint 
héjával, melyet magának tartott ki királybíró uram, <x> íi. 5900; 
melynek kétezer forintját az ifjak fizetésekre leadtuk, 
háromezerkilenczszáz forintját 20 sacskóban felhozattuk. Qu.

Anno 1681. 16. Octobris. Fejes János polgármester 
adrainistrált honoráriumpénzt kétezer forintot tizenkét sacs
kóban, fl. 2000. Qu.

Anno 1681. 22. Octobris. Szebeni polgármester, Fejes 
János administrált Szamosújvárott beszterczei honorárium- 
pénzt, fl. nro. 642 30. Qu.

Anno 1681. 18. Novembris. Fejes János szebeni polgár- 
mester administrált Fejérváratt honoráriumpénzt kétezer- 
hatszáziizenhárom forintot, co fl. 2613. Qu.

Anno 1681. 18. Decembris. Fejes János szebeni polgár
mester administrált honoráriumpénzt, pro anno praesenti 
hatszáznegyvennégy forintot hetven pénzt, fl. 644'70, 3 sacskó
ban jegyezve beadministráltak, Pápai által. Qu.

Anno 1682. 3. Octobris. Fejes János szebeni polgár- 
mester hívünk administrált Abrahám Ferencz polgár által 
ezen esztendőre 16 sacskóban fl. 4000, négyezer forintot. Qu. 1

Anno 1682. 29. Decembris. Albae administrálták az 
szebeniek az honoráriumpénznek restantiáját Miles Mátyás 
nevű polgár által, fl. 1900. Az királybíró uram számára 
tudtunk ezen kivűl ki fl. 100. NB. Eznap kivettük s 
elszaggattuk az X  jegyű feljebb 3. Octobris, 1682. esztendő
beli fl. 4000, forintrúl való quietantiát és generális quietantiát 
adtunk az hatezer forintokról, 0 0  de fl. 6000.

1683. 1. Octobris. Szebeni polgármester uram adminis
trált tárházunkban az univerzitás részéről honoráriumpénzt 
hatezer forintot, Püspök Ferencz szebeni egyik hites becsü
letes polgárok által, mely summa pénznek száz forintja 
királybíró uramnak conferálódván, léválta is őkegyelme, 
melyről quietáltuk.

1684. 1. Octobris. Szabó Keresztély szebeni polgár- 
mester administrált Püspök Ferencz hívek által pro primo

1 E bejegyzéshez lapszélen egy X  betű van feljegyezve. Erre 
vonatkozólag az alább olvasható N B . ad magyarázatot.
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termino honoráriumpénzt háromezer forintot, fi. 3000, 17 
sacskóban. Urunk őnagysága neve alatt [adtuk] 1 neki a quie- 
tantiát. Qu.

1684. 9. Octobris. Szabó Keresztély polgármester admi- 
nistrált Lucs György szebeni hívek által fl. 3000, három
ezer forintot, mely summából fl. 1 0 0  királybíró uram 
kegyelmünkből magánál tartván, az administrált pénzről, 
úgy mint fi. 2900, kétezerkilenczszáz forintról quietáltuk. Qu.

16^5. 6 . Octobris. Szabó Keresztély szebeni polgár- 
mester administrált Püspök Ferenoz szebeni polgár által 
honoráriumpénzt 35 sacskóban Ötezerkilenczszáz forintokat, 
fl. 5900. NB. Hatezernek kellett volna lenni, de száz 
forintja magunk kegyelmünkből királybíró uramnak mara
dott. Quietantiát maga Püspök Ferencz vitte el, Pápai 
adta ki. Qu.

1685. 30. Octobris az honoráriumpénzből fl. 400 az 
Brassóból elhozatott 25 vég posztóért adtunk fel, az rege- 
strumban fel van írva, quietantiájok oda van varrva. 
Naláczi uram hozta be.*

Anno 1681. die 23. Januarii administrált szebeni pol
gármester Fejes János hívünk az mely tizenkétezer forin
tokat rendelt az nemes ország, az elmúlt közelebb való 
gyűlésén mezei hadaink fizetésére az ország ezen eszten
dőbeli adójábóly administrálták annak hatezer forintját, o* 
fl. 6000 az universitás adójából szebeni Abrahám Ferencz 
által tárházunkban administrált. Qu.

C s i k . "
1680. 28. Április. Endes Miklós csiki vashámori gond

viselőnk administrált csiki vámproventust száz forintokat, 
fl. 100. Qu.

1681. 19. Junii. Páter János csiki vashámori gond
viselőnk administrált pénzt, háromszáz forintot, fl. 300. 
Ezen pénznek felét Bánfiné asszonyunk őnagyságának adtuk, 
felét költeni kezdettük. Quietantiát sem adtunk róla, mivel
hogy többel tartozik még. 1 * 3 4

1 Ez a szó az eredeti szövegből kimaradt.
8 A Naplóban ezután nyolcz levél üresen maradt s a követ

kező, 1681. jan . 23-iki bejegyzés a Honorárium  bejegyzésére fen- 
tartott hely legutolsó lapjára van felírva.

3 Lásd az 1680. nov. 12. — decz. 3-iki fejérvári országgyűlés 
idevonatkozó III. Articulusát Érd. Orszgy. Emi. XVIII., 157. lapján.

4 A bőrszalag czímjelző felírása.
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1681. 20. Decenibris. Endes Miklós administrált har- 
minczhét forintot hatvanhét pénzt, íl. 37’67. Qu.

1683. 12. Februarii. Endes Miklós administrált csíki 
vámproventust, fl. 35. Qu.

1683. 30. Augusti administrált Endes Miklós csíki 
vámpénzt, fl. 40. Két részre ment. Qu.

Anno 1684. 6 . Januarii administrált Endes Miklós 
négyszáz patkót szegestül, kétezernégyszáz patkószegekkel. 
Vámpénzt administrált folyópénzűi fl. 10'17, tíz forintot 
tizenhét pénzt. Oroszl. tallért nro. 9, kilenczet. Danczkai 
ötven-pénzeseket tizenkettőt, nro. 12. Húsz császármada
rakat tizenkét-két pénzen.

Anno 1684. 15. Mártii administrált Endes Miklós csik- 
hámori gondviselőnk odavaló proventust huszonnégy oroszl. 
tallérokat, 1 . ta.ll. nro. 24.

[Lapszélen :] Die 2. Maii. Nénémasszonyomnak őkegyei
mének telét, úgymint 1 2  tallérokat, elküldtük.

Anno 1684. 1. Maii. Gréb János új, csíki, hámori gond
viselőnk administrált száztizenhét1 patkót szegestül, nro. 117, 

szeget, nro. 976. Császármadarat, nro. 24, két úttal 
küldött. Qu.

Anno 1684. die 15. Maii. Endes Miklós csíki, várni 
gondviselőnk administrált odavaló proventust oroszlános 
talléit, nro. 11, tizenegyet; zlótot tizenötöt, nro. 15; danczkai 
ortokat, nro. 44, negyvennégyet.

Anno 1684. 22. Julii. Ezen feljebb irt oroszlános] 
talléroknak elegyesül felét adtam nénémasszonyomnak 
őkegyeimének Fejérváratt. Qu.

Anno 1684. 3. Septembris. Nemes, vitézlő Endes Miklós 
administrált csiki, vámbeli proventuspénzt húsz oroszlános 
tallérokat, tall. leon. 20. Qu. Felét ennek nénémasszonnak 
őkegyeimének adtuk ugyanakkor praefectus uram által 
Radnóton. Qu.

Anno 1684. 20. Septembris. Nemes, vitézlő Gréb János 
csiki gondviselőnk administrált patkót, nro. 2 0 0 , kétszázat. 
Szeget nro. 1200.

Anno 1685. 13. Januarii. Csiki hámorunkról adminis
trált Gréb János negyven mása vasat, cent. nro. 40, co 
százharmincznégy fontos másával, melyrül magunk quietáltuk. 
— Item memorjandum]: Fogarasban Boér Sigmond uram 
inspectiója alá aféle vasat administrált, cent. nro. 10. Az ott- 
való udvarbíró Szescsori Sorbán keze alá is Őnagysága disposi- 
tiójábúl centr. nro. 7. Summája a kétféle vasnak cent. 57.

1 Ezen szám betűírással eredetileg száz-nak volt írva s a 17-et, 
így, számjegyekkel, később írták hozzá.
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Anno 1685. 12. Junii. Endes Miklós csíki harminczados 
hívünk administrált odavaló proventust, fi. 79*11, mely 
ilyen elegyes pénz volt: Oroszl. tall. 1472 ; 45 pénzes őrt 
nro. 16; tall. nro. 6  ; czik[iny] arany 3; zlot nro. 8 ; folyó
pénz fi. 14'50. Ennek felét külön olvastuk Bánffi György 
uram őnagysága részére.

18. Julii administrált csíki gondviselőnk Gréb János 
ötszáz patkót, nro. 500, szeg nélkül. Qu. 1

P o r tu s .

Anno 1679. sub dato 20. Octobris kiadott quietantiánk 
szerént ezen esztendőre tartozó portus árendájából adminis
trált tárházunkban és kegyelmes dispositiónkból erogált 
is in summa tall. 6174. — NB. Volt ez között arany, nro. 1000. 
Ezen esztendőben és napon az harminczadok árendájában 
is administrált, tall. 250.

1679. 18. Octobris. Páter Kristóf administrált az udvar
népe ruházatjukra gránátposztót ul. 900, <v> kilenczszáz singet. 
Item száz sing angliait, co ul. 1 0 0 , kétezer tallérokban, =o pro 
tall. imp. nro. 2000. Eodem, készpénzt is négyezer forintot 
is {így!) fi. 4000, kétezer tallérokban, co pro tall. 2000.

1680. 15. Februarii. Szegedi György portusi gond
viselőnk administrált az portusi árenda-pénzben aranyot 
négyszáznyolczvanötöt, co aur. 485. Tallért harminczat, co 
tall. i. 35. [így!) Item harminczad árendáját háromszáz 
forintot, fi. 300.

1680. 12. Mártii. Szegedi György portusi inspector 
administrált tárházunkban portusi árenda-proventust elegyes 
pénzűi kétezerkétszázhatvannyolcz forintokat, fi. 2268. Qu. 
5 sacskóban van.

1680. die 18. Mártii. Portusi árendátor, Szegedi György 
az harminczadok árendájában administrált, fi. 2 0 0 .

Item huszonhét sing zöld gránátposztót is administrált 
négy-négy forintjával tészen fi. 108.

Anno 1680. 3. Április. Szegedi György administrált 
portusi, tavalyi restantiában levő árenda-pénzt kétezer 
forintokat, co fi. 2000. Qu. Az quietantiát vette el Luczai 
László öcscse.

Anno 1680. 23. Április. Szegedi György administrált 
tavalyi restantiában ötszáz forintokat, fi. 500. Item huszon-

1 Két ide tartozó, 1685. decz. 2ó-iki bejegyzés a Portus ez. 
fejezet végén olvasható.
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nyolcz sing és fél metszín (= meggyszín) gránátposztót, 
ul. 28 '/2, mely posztó ugyan az portusi harminczadban tudódik. 
Az quietantiát Velenczei János legénye féle vitte el, ki most 
az maga Szegi1 uram szolgája, két sacskóban, fl. 500. Qu.

1680. 20. Maji. Szegedi György uram praefectus uram 
által Fejérváratt administrált portusi pénzt ez szerint; 
Hatezerszáznegyvennégy tallérokat, co tall. imp. 6144, mely 
sákokban ez szerint következik: 1 . sák cont. tall. ezer,

tall. i. 1000. — 2. sák tall. i. 267 72- — 3. sák cont. tall. i. 144.
4. sák császár pénze, fl. 750. Teszen tall. imp. 375.
5. sák arany 2101, 4 forint 40 pénzivei az egyiken kívül, 
mell (=mely) pótlásra való, teszen tall. 4 3 5 7 In summa 
6144, melyről quietantiája nincsen, hanem praefectus uram 
adott czédulát.

1680. 31. Maii. Páter Kristóf portusi árenda proventust 
administrált praefectus uram által százhét aranyot, aur. 107; 
in fl. 4'15, mely teszen négy forintjával tizenöt pénzével 
tall. nro 1 2  * * 5 Erről nincsen quietantiája, hanem prae
fectus uram adott czédulát róla. Qu.

1680. 21. Junii. Szegedi György administrált tár
házunkban harminczad árendájában ötszáz forintokat, 
fl. 500. Qu.

1680. 24. Junii. Páter Kristóf marusváradgyai, tár
házunkban tartozó harminczad árendájában administrált 
ötszázharmincznyolcz forintokat hatvanöt pénzt, fl. 538’65 ; 
melynek ötszázát kapnyiki szükségre, harmincznyolcz forintot 
hatvanöt pénzt Sepsi uramnak fizetésében. Qu.

1680. 17. Julii. Albae. Páter Kristóf administrált por
tusi árenda pénzt folyópénzűi fl. 4153, mely teszen tallért 
nro. 207672, melyet ugyanezen nap az tíz zászlóalja 
katonákra kifizettek.

1680. die 5. Augusti. Páter Kristóf administrált portusi 
árenda pénzt tall. 430, négyszázharmincz tallért. Item har
minczad proventust is fl. 300, háromszáz forintokat.

1680. 22. Augusti. Szegedi György portusi inspector 
administrált tárházunkban portusi árenda-proventus pénzt 
négyezer forintokat, fl. 4000. Ezt adtuk az katonák fizeté
sére Inczédi által. Qu.

1680. 27. mensis Septembris. Szegedi György portusi 
inspectorunk administrált Páter Kristóf által tárházunkban

1 így ; Szegedi helyett?
2 A tallér számát nem jegyezték be, hanem a bejegyzésre

helyet hagytak; pedig az átszámítás nem lett volna valami nehéz,
bonyodalmas művelet. A 107 arany u. i. 4 frt 15 pénzével 444 frt
5 pénzt tesz. Ezt 2 frt-jával tallérokra átszámítva az 5 pénzen 
kívül 222 tallér jö ki.
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tartozó árenda proventus summában kétezerötszáz tallérokat, 
tall. imp. 2500, mely pénznek másfélezer tallérát, tall. i. 1500, 
adtunk fagarasföldi adóért praefectus uram által. Ötszázat 
adtuk somlyai szükségre, tall. imp. 500; meg ötszázat 
Széphalminak Urunk őnagysága parancsolatjából holmi 
vásárlásokra. így telik ki az egész summa tall. imp. 2500. 
Urunk őnagysága adott quietantiát róla. Qu.

1680. 2. Decembris. Székhalmi ez szerént hozta ki a 
vásárlást : Két boncsokot, 1 tall. i. 80. Egy paist tall. i. 40. 
Egy pár karvast, tall. i. 30. Egy lóra való kuraczel1 2 jan- 
csikot, tall. i. 130. Tiz párduczbőrt, tisztességeseket,tall.i. 200. 
Item az ország adójának pótlására adott a mi pénzünkből 
tall. i. 110 Maradván tall. i. 40; maga költötte el.

1680. 4. Octobris. Ötven tallért portára való lovak vásár
lására Carsai kezében, melyet Páter Kristóf administrált. Qu.

1680. 13. Octobris. Páter Kristóf administrált tár
házunkban váradgyai proventust ötszáz forintot, fi. 500. Qu.

1680. 11. Octobris. Páter Kristóf portusi árendátorunk 
esztendő által tartozandó udvarunk népe ruházatjára adott 
fel gránát posztót nyolczszázhetvenöt singet, ul. 875, mely 
teszen fl. 4, háromezerötszáz forintokat, fl. 3500. Item kész
pénzt teszen fl. 500. Mely teszen in summa négyezer 
forintokat, fl. 4000. Qu.

1680. 22. Octobris. Páter Kristóf portusi inspectorunk 
administrált egy vég violaszín gránátot, melyben volt har- 
mincz sing, egy fertály, ul. 30'1. Qu. Az öcscse vitte el a 
quietantiát.

1680. 26. Octobris. Albae. Páter Kristóf administrált 
portusi pénzt az hadak fizetísekre háromezerszázhatvan
három forintot, melyet mindgyárt eznap kifizettettünk,fl. 3163.

1680. 21. Novembris. Páter Kristóf administrált marhák 
vásárlására proventust, <x> fl. 500. Qu.

1680. 25. Novembris. Páter Kristóf administrált folyó
pénzt az portusi árendapénzben, fl. 1708, az gyalogok 
fizetésinek toldására. Item az katonák fizetésire is azon 
pénzt, fl. 4938, mely két rendbeli pénz teszen hatezer- 
hatszáznegyvenhat forintot, <x> fl. 6646. Mindgyárt kifizet
tettük ezen pénzt Inczédinek.

1680.4. Decembris. Páter Kristóf administrált tárházunk
ban harminczad proventust száz tallért, tall. imp. 100. Qu.

1 A M agyar Oklevél Szótár 83. lapján ennek a színak kétféle 
jelentését olvashatjuk. Itt bizonyára a 2. signum m ilitare; krigs- 
J'ahne értelmezését kell vennünk.

2 A kuracin, kuracél, a Magy. Nyelvt. Szótár leírásai szerint 
(II. 471.) olyan mellvédöféle harczi öltözet. Lóra való kuraczel 
jancsik-ról ott nincs emlités.
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1680. 14. Decembris. Páter Kristóf portusi inspec- 
torunk adott fel egy vég zöld gránátot, melyben volt ul. 26. 
Item kilencz sing violaszín gránátot, ul. 9. Qu.

1680. 19. Decembris. Páter Kristóf administrált tár
házunkban portusi árendapénzbeu százhatvanöt tallérokat, 
tall. imp. 165. Item tíz sing violaszín posztót húsz tallé
rokban, pro tall. imp. 20. Qu. Ennek tall. imp. 65 franczia 
követ szolgáinak adtuk, az többi benn van.

1681. 28. Februarii. Páter Kristóf administrált marhák 
vásárlására való harminczad árendapénzt Nagy-Sinkre ötszáz 
forintot, oa fi. 500. Qu.

1681. 7. Mártii. Administrált aranyúl és talléréi ezer 
tallérokat, oo tall. i. 1 0 0 0 ; az aranyokat is két tallérokban 
tudván. Qu.

1681. 7. Április. Szegedi György administrált portusi 
árendapénzt ez szerént, 1. sacskóban volt fi. 794'73;
2. sacskóban fl. 300; 3 sacskóban volt fl. 432; 4. sacskó
ban fl. 400 ; 5. sacskóban volt fl. 480; 6 . sacskóban fl. 771. 
In summa volt az pénz háromezerszázhetvenhét forint, 
fl. 3177*73 p. Árpási által Fagarasba. Qu.

1681. die verő 22. Maii. Páter Kristóf administrált 
harminczad árendájában marhák vásárlására ötszáz forintot, 
fl. 500. Qu.

1681. 30. Maii. Páter Kristóf adott fel parancsolatunkból 
harminczhat sing gránát posztót, singit fl. 4—4, melynek 
az árát meg nem adtuk. Levelet adtunk róla, mig meg 
fizetünk neki. Qu.

1681. 28. Maii. Páter Kristóf administrált Sárosi 
uram által folyópénzűi, aranyúl s talléréi hétszázötvenegy 
tallért, s felet, <x> tall. 751V2, melyrűl quietantiát nem
adtunk ugyan, de ezt is az summa közé számlálván, semmi 
restantia sem maradott s úgy ment ki az generális quietantia, 
melyről feljebb emlékezet vayyon.1 De mivel aznap szedettük 
be minden quietantiájokat két esztendei ratiojokat eligazít
ván, róla aznap generális quietantiát adatván.

Itt ez szerént igazodott el az 1679-ben 22. Maii kez
detett esztendő, melynek 22. Maii 1681. lett két esztendeje, 
és két esztendeji árendáról számot adván vettek generális 
quietantiát, semmi fenn nem maradván.

1 E dőlt betűvel szedett néhány sor a Naplóban közbeszúrás
ként lapszélre van írva és pedig Inczédi kezével. A következő sorokat 
újból az előbbi bejegyző — valamelyik íródiák — írta be, de az ezt 
követő, itt dőlt betűvel szedett bekezdés már újból Inczédinek foly
tatólagosan írt bejegyzése. Kevéssel odább a fejedelemasszony javí
tásával találkozunk. Ezek a változatok eléggé bizonyítják, hogy mily 
nagy gond és ellenőrzés kísérte a Gazdasági Naplók bejegyzéseit.

S z á d e c z k y  B . : I. Apafi M . fe je d e le m  udvartartása. 29
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[1681. die 21. Maii. Maradott egy comissio fenn nálok 
Illyi László Írása Nagy-Sinken 17. Mártii költ 1681-ben, 
mely az számadáskor nem acceptáltatott; azután megvilá
gosodván a dolog Urunk őnagysága, Asszonyunk őnagysága 
tetszéséből írta reá pro anno 1681. A portusi árendába 
acceptáltatjuk 21. Junii. 1681.]1

M.-Váradgyai portusi jövedelem pro anno 1681. a die 
22. Maji.

Die 5. Junii. Páter Kristóftól vásárlottunk egy török 
lovat, melynek az árát az portusi árenda proventusban 
percipiáltattunk számadásakor, imp. tall. 100.

Eodem 1681. 5. Junii. Ugyan Páter Kristóf hozott fel 
ötvenhat sing gránátot, singit négv-négy forintban, mely 
teszen kétszázhuszonnégy forintot, fi. 224, mely is erre az 
esztendőre való, erre tartozik a ló árával együtt. Qu.

1681. 12. Junii. Páter Kristóf adrninistrált tárházunk
ban, pro anno 1681. h. (= harminczad) árendapénzt marhák 
vásárlására, fi. 500. Qu.

1681. 19. Junii. Szegedi György és Páter Kristófék 
administráltak az portusi árendapénzben nyolczszáz aranyot, 
co aur. nro. 800, két versben; először három-, azután ötszázat. 
Urunk quietantiája van róla. Qu.

1681. 21. Junii. Szegedi G. az harminczadok árendájá- 
ban adrninistrált, fi. 500. Qu.

1681. Ugyan 21. Junii. Szegedi György az portusi 
árendában adrninistrált, tall. i. nro. 120. Qu.

1681. 16. Junii. Páter Kristóf adott fel gránátposztót 
az gyermek választásokra1 2 3 száztizenkilencz singet s felet, oo 
ul. 11972. Azután húsz sing gránátot, ul. 20, imp. tall. 279.

1681. Die verő 26. Junii. Páter Kristóf adrninistrált 
kegyelmünkbűl Patakról bejött mostan fejérvári collegium- 
ban tanuló deákoknak conferált hatszáz forintokban három
száz forintokat portusi árendában, fi. 300, mely háromszáz 
forintokat félesztendőre magunk megadattuk fejérvári udvar- 
bíránk által, melynek ideje kezdetik 1681. die 24. Junii. 
terminálodig pedig 24. Decembris anni eiusdem féleszten
deje. Az quietantiájuk az udvarbírónál vagyon. Qu.

1 Az itt zárójelbe tett bejegyzés az eredeti szövegben keresztül
van húzva s a fejedelemasszony kézírásával a következő megjegyzés 
kiséri: E zt túl kellett volna írni.

3 T. i. az ifjabb Apafi Mihály fejedelemmé választása alkal
mára. Ld. Érd. Országgv. Emi. XVII. 188.1.
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1681. 26. Junii. Praefectus uram az mely quietantiákat 
felküldött az udvarbírótúl, m[ind] visszaküldtük ugyan az 
udvarbíró által, Pápai előtt.

1681. 29. Junii. Szegedi György administrált Urunk 
őnagysága quietantiája szerint portusi proventuspénzt Fejér- 
várrúl való kiindúlások előtt1 tízezer forintot, co fi. 10000, 
ötezer tallérban, co in t. i. 5000, mely folyópénz vagyon 
45 sacskóban.

Item egy sacskóban kétezer aranyat, oo aur. 2000, négy
ezer tallérokban, co in tall. imp. nro. 4000. Item tallérul 3 
sacskókban nyolczszázhatvan tallért, co t. i. 860.

Ennek summája teszen kilenczezernyolczszázhatvan 
tallért, co tall. imp. nro. 9860. Qu.

Anno 1681. 21. Julii administráltak Szegedi György 
és Páter Kristóf portusi árendátorunk administráltak (így f) 
udvarunk népe ruházatjokra tartozandó négyezer forintban 
posztójúl hétszázötven singet, singit négy forintban tudván, 
teszen fi. 3000. Item készpénzül ezer forintokot, co fi. 1000. 
Quietáltuk.

1681. 15. Augusti. Páter Kristóf administrált portusi 
pénzt, aur. 150, tall. 309, fi. 1062. In summa teszen ezer
száznegyven tallérokat, co tall. 1140.

1681. 2. Septembris. Szegedi György s Páter Kristóf 
Rácz János udvari szolgánk által administráltanak com- 
missiónkra aranyat száztizet, co aur. nro. 110; negyvenhét 
tallérokat, co tall. 47 ; százhúsz pénzes tallérokat tizenötöt, co 
nro. 15, mely in summa teszen ötszázötvenkét forintot, co 
fi. 552. Qu.

Anno 1681. die 9. Septembris. Szegedi György és 
Páter Kristóf portusi árendátorink Rácz János udvari 
szolgánktól administráltak: Aranyat kilenczvenhatot, facit 
tallér, nro. 192. Item tallérokat is elegyesleg harminczegyet, 
co nro. 31. In summa teszen tallér, no. 223. Qu.

[Anno 1681. die 30. Septembris. Alsó járásbeli ara
nyász czigányok, György, Stephan és Vaszily vajdák ezen 
esztendőre tartozó taxaaranyat, külön-kiilön.40—40 nehezék 
poraranyat, administráltak. Facit in summa fi. 120.] 1 2 3

Anno 1681. die 30. Septembris. Portusi inspector 
Szegedi György hívünk az harminczad árendásában admi
nistrált fi. 500.

Anno 1681. die 2. Octobris. Portusi inspector, Szegedi

1 Ez a kiindulás Fejérvárrúl júl. 1-ón volt. V. ö. a fejedelem
Naplója megfelelő bejegyzésével.

3 Az itt zárójelbe tett bejegyzés keresztül van húzva, nyilván- 
valólag azért, mert nem ide, hanem a Czigányok fejezete feljegy
zéseihez tartozik.

29*
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György hívünk azon portusi árendában administrált ötszáz 
aranyat, OO nr. 500.

Anno 1681. 13. Octobris. Portusi inspector, Páter 
Kristóf adott fel egy vég violaszín gránátot ; harminczegy 
sing benne, singit íl. 3'5Ó, teszen fl. 108‘50. Portusi har- 
minczad proventusban tudódjék. Qu.

Anno 1681. 30. Novembris. Szegedi György por
tusi inspectorunk administrált ezen esztendőre tartozó 
fagarasföldi adóban Sárosi János kezéhez másfélezer 
tallérokat, tall. imp. 1500, melyrűl quietantiát adván 
Sárosi uram, praefectus uram kezénél maradt azon quie- 
tantia. Qu.

Anno 1681. 20. Novembris. Páter Kristóf administrált 
poríusi árendában kétszáz tallért, tall. imp. 200. Harminczad 
árendában administrált ötszáz forintot, fl. 500. Qu.

Anno 1681. 18. Decembris. Szegedi György portusi 
aknáink-, váradgy'ai, dévai, szászvárosi harminczadink áren- 
dátora administrált tárházunkban árenda-suminában kétezer- 
hétszázharmincznégy forintot, ötven pénzt, fl. 2734'50, pro 
tall. imp. 1367-50.

Anno 1681. 24. Decembris, Albae. Az fejérvári deákok 
tartására, az mely hatszáz forintot rendeltünk volt, melyért 
eleintén az tisztek holnaponként szoktak volt kiadni, de
1681- ben 24. Junii adattunk magunk félesztendőre 24. Decem- 
bris-ig fl. 300. Most penig adattunk újólag fejérvári udvar- 
biránk kezében az feljűl, 18. Decembris Szegedi György 
beadta portusi pénzbűi fl. 300, háromszáz forintot. Már
1682- ben 24. Julii telik félesztendejek. Az quietantiájok 
az udvarbírónál lesz.

Anno 1681. 23. Decembris. Páter Kristóf portusi 
inspectorunk adott fel harmincznégy sing gránátot, singit 
fl 3'50. Teszen az ára fl. 119, melyrűl quietáltuk, hogy 
pénzt nem adtuk. Qu.

Anno 1682. die 15. Junii. Szegedi György administrált 
marusváradgyai portus-árenda proventuspénzt háromszáz 
forintokat, fl. 300. Item marhák vásárlására administrált 
ötszáz forintokat, fl. 500. Item azután administrált két 
sacskóban fl. 500. Summa teszen fl. 1000.

1682. 17. Junii. Administrálván Szegedi György fl. 300 
praefectus uram által. Eodem, az udvarbíró által a coile- 
giumnak azon pénzt kiadtuk, melyrűl testimonialisok extal, 
melynek ideje telik 24. Decembris 1682.

Anno 1682. 20. Junii. Fejérváratt vettem Lippai 
Sarigcsa és Banga Lukali törököktűl az udvarnépe ruhá
zatára ezerhuszonöt sing török gránátot, co ul. 1025. Singit 
fl. 3‘75, teszen az ára, az tallért két forintban computálván,



tall. 19211/2‘75.1 Maga penig készpénzt Szegedi György 
adott be, fi. 156'25. így már teszen az posztó ára az beadott 
pénzzel tall. 2000. Az sóról az törököknek Szegedire coni- 
missiót adtunk. Magunk Szegedinek penig mind az gránát
posztókról, mind az pénzről quietantiát.

1682. 18 Junii. Szegedi adott fel 7 sing gránátot 
pro fi 24‘50. Qu.

4682. 25. Junii. Szegedi György adott be portusi 
summapénzben tízezer forintot, melyet az katonáknak 
fizettünk ki, <x> fi. 10000.

1682. 28. Junii. Szegedi György adott be az szászvárosi 
harminczad árendát száz aranyul, c© aur. 100. NB. Ez aranyot 
az angliai posztósoknak való posztó vásárlásban Zoltán
nak adtuk.

1682. 17. Julii. Fejérváratt adott be Szegedi György por
tusi árenda pénzben aur. 1557. Ennek, 25 pénzzel Onagysá- 
gának engedelmibűl az urak intercessiójokra, super- 
fluitusa ment ad fi. 390. Teszen tall 195. Item tallért 
administrált nro. 691. In summa teszen ez administrario 
négyezer tallért, oo tall. i. nro. 4000.

1682. 16. Augusti. Szegedi György administrált tár
házunkban portusi proventust az tizennyolczezer tallérokban 
folyópénzűi négyezerkilenczszáznyolczvanhét forintot, hat
vankét pénzt, fl. 4987 62. Qu.

1682. die 1. Novembris. Adott Szegedi György 7 sing 
gránátot in fl. 28. Qu.

1682. 4. Decembris. Bíró János kezében adott az 
harminczad árendájában Szászvárosra menván marhák véte
lére ötszáz forintokat, c© fl. 500.

1682. 7. Decembris. Szegedi György Portus árendá- 
tora administrált restantia summát ezerszázharminczöt tal
lérokat két forint húsz pénzivei, fl. 2497. Item kétszáz 
tallérért száz aranyot, aur. 100. In summa facientes 
tallér. 1335, 5 sacskóban, az aranyokon kívül.

Eodem, Szegedi György harminczadunk árendátora 
administrált restantia pénzt, kivel tartozott, ezernyolczszáz 
forintokat, fl. 1800, 6 sacskóban.

1682. diebus diversis. Szegedi György administrált 
fogarasföldi adójában tartozó másfélezer tallért praefec- 
tusunknál levő generális quetatiája (így!) szerint az portusi 
árendából megadta. Item az elmúlt gyűlési alkalmatossággal2

1 így, vegyes törtszám jelzéssel s a törtszámokban rejlő l/ i  tallér 
és 75 pénz értelmezéssel, a mely forintban számítva 1 frt. 75 pénzt tesz.

- Ez az utalás csakis a nov. 21-ikén megnyílt országgyűlésére 
vonatkozhatik. V. ö. Apafi M ihály Naplója  megfelelő bejegyzésével 
és Érd. Országgy. Em i. X V I I .  326. I.
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a portusi árendájából adott száz arany okot, aur. 100. Item
2. Novembris marhák vásárlására adott Bíró János kezében 
fl. 500. Qu.

1682. 15. Novembris. Szegedi György adott fel tiz 
sing gránátot, ul. 10. Singit, hogy jó volt, per fl. 4. Qu.

1683. 8. Julii. Páter János és Szegedi György portusi 
árendátorok administráltak ez esztendőre tartozó portusi 
árendapénzt: Folyópénzt, fl. 8000. Tallért, imp. nro. 1082'3. 
Folyó aranyat, nro. 1260. Czikkint, 199. In summa tall. i. 8000.

1683. 27. Septembris. Páter János portusi inspectorunk 
administrált tárházunkban marhák vásárlására való har- 
minczad proventust ötszáz forintokat, fl. 500. Quietáltuk.

1683. 6. Octobris. Nemes Páter János és Szegedi 
György marusváradgyai, portusi árendátorink administráltak 
tárházunkban pro anno praesenti rendszerint tartozó por
tusi árenda proventus ezer aranyakat, aur. nro. 1000. Item 
oroszlános tallérokat kétezerhatvannyolcz, facit imper. 1880. 
Item negyven aranyakat, facit imper. tall. 80. Item negyven 
imperialis tallérokat. In summa kétezer iinperialis tallérokat, 
co imp. tall. 2000. Melyekről quietáltuk.

1683. 30. Octobris. Páter János, sóaknáink egyik 
inspectora administrált tárházunkban marhák vásárlására 
négyszáztizenkilencz forintokat harmincznégy pénzt, ^ 
fl.419'34, melyről quietáltuk Déván die et anno ut supra.

1683. 21. Novembris. Szegedi György m.-váradgyai 
árendátorunk administrált tárházunkban nyolczszáz forin
tokat, co fl. 800, melyről quietáltuk Menyhárt uram által 
Fejérváratt.

Anno 1683. 25. Novembris. Az vinczi sokadalomban 
az udvarnépe ruházatjukra vettem fajlandis posztót nyolczad- 
félszáz singet, singit per fl. 3'70, az portusi posztó vételre 
administrált pénzből, fl. 2775.

Anno 1683.14. Decembris. Administrált Szegedi György 
portusi árendátorunk, portusi árenda pénzben négyszáz 
imp. tallérokat, tall. imp. 400, Miklós deák által, melyről 
való quietantiánkat ugyan Miklós vitte el.

Anno 1684. 6. mensis Februarii. Páter János és Szegedi 
György portusi árendátorink, Fogarasföldére Articulus szerint 
felvetett másfélezer tallérokat, tall. imp. 1500, pro anno
1683. generális perceptor, Ugroncz1 Ferencz hívünk kezé-

1 A Napló bejegyzése e helyt világosan Ugroncz az egy sorral 
alább már helyesen írt Ugrón helyett. Ez lehet tévedés; úgy, hogy 
az íródeák tollában a keresztnév Ferencz utolsó hangjegye csúszott be. 
De nincs kizárva az a feltevés sem — habár a Napló komoly 
iránya mellett feltűnő is — hogy az Ugroncz Ugronnak csúfondáros 
neve volt s hogy itt szándékos, tréfás elferdítésről yan szó.
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hez beszolgáltatta, arról írott praefectusunknál levő megirt 
Ugrón Ferencz quietantiája szerint, melyrűl mi is vigore 
praesentium megírt portusi árendátorinkat quietáltuk. Prae
fectus uramnak assignáltam a quietiuitiát.

Die 31. Mártii. Felküldötte praefectus uram ezen 
quietantiát. Az öreg fejér ládában töttük, egy donatiónak 
a sinórja közzé.

Anno 1684. die 4. Április. Administrált Páter János 
váradgyai árenda proventuspénzt fejérv[ári] coll[egiumi] 
alumnusok számára, fl. 300, háromszáz forintokat.

1684. 5. Április. Ezen háromszáz forintokat küldöttük 
ugyan az fejérvári coll[égiumbeli] alumnusok számára,
11. 300, Biró János által Fagarasból.

1684. die 5. Április. Páter János portusi árendátorunk 
administrált tárházunkban az árenda summában ötezerhat- 
százharmincz forintokat, oo fl. 5630, melyrűl quietáltuk.

1684. 17. Április. Portusi árendátor, Páter János hívünk 
administrált árendapénzben az katonák fizetések suppleá- 
lására százhetvenhat forintot, fl. 176. Qu

1684.1. Maii. Páter János portusi árendátorunk admini
strált tárházunkban m.-váradgyai proventuspénzt marhák 
vásárlására fl. 500, ötszáz forintokat, melyrűl quietáltuk 
maga deákja által Fagarasban.

1684. 21. Junii. Páter János portusi árendátorunk 
administrálta az portusi, tavalyi árenda-summának restan- 
tiáját, űgymint hétszázharminczhét tallérokat, s hatvan pénzt, 
co tall. 737*60, folyópénzűi superfluitásával, egy-egy tallérra 
harmincz pénzt adván, in summa 3530*70, melyet az katonák
nak fizettünk mindgyárt ki.

Anno 1684. 3. Julii. Páter János administrált ez esz
tendőre űjabban megárendált portusunk, marhák vételére 
rendeltetett hatezer forint summában másodszor ötszáz forin
tokat, fl. 500. Praefectus uram által ment ki a quietantia.

Anno 1684. 25. Julii. Páter János portusi inspectorunk 
adott fel egy vég violaszín gránátot, ul. 3072- Singit, fl. 3*75, 
teszen fl. 114*37. Item egy vég megyszín gránátot, ul. 30. 
Singit fl. 3*75, teszen fl. 112*50. Summa fl. 22687. Qu.

Anno 1684. 28. Julii. Fejérvári collégiumbeli alum
nusok számára Páter János administrálta háromszáz forin
tokat megadtuk, fejérvári udvarbíró által.

1684. 14. Augusti. Páter János administrált marhák 
vásárlására harminczad proventust hét sacskóban, fl. 500. 
Qu. kiment.

Anno 1684. 22. Septembris Páter János portusi áren
dátorunk administrált marhák vásárlására ötszáz forintokat, 
fl. 500. Qu.
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1684. 26. Septembris. Páter János administrált portusi 
tallért ez szerint ezen esztendőre: Először ötezer talléro
kat, co tall. imp. nro. 5000. — 1. sac. aur. 1000, per t. i. 
2000. — 2. sac. aur. 1000, per t. i. 2000. — 3. sac. aur. 136, 
per t. i. 272. — 4. sac. tall. i. 220. — 5 sac. czikkin arany s 
oroszlányos tallér; tizenegyet, oroszláuyost tizben számlál
ván, tall. i. 208. — 6. sac. tall. leon. 110, pro tall. imp. 100.
7. sac. tall. leon. 220, pro tall. imp. 200. Ugyanazon 
summája tall. imp. 5000.

1684. 10. Octobris. Páter János administrált 18 vég 
posztót, singszám szerént ötszázhúsz singet, ul. 520. Singit 
fl. 3'75 pénzben teszen fl. 1950, ezerkilenczszázötven forin
tot. Qu.

1684. 11. Octobris. Páter János administrált marhák 
vásárlására tárházunkban ötszáz forintokat, fl. 500. Qu.

Anno 1684. 2. Novembris. Administrált Páter János 
marhák vásárlására ötszáz forintokat, fl. 500, melyről 
adtunk quietantiát. Ezt Csorvási állal marhák vételére kül
döttük Vásárhelyre, anno ut supra dieque.

Anno 1684. 16. Decembris. Portusi árendátor, Páter 
János hívünk administrált marhák vásárlására ötszáz forin
tokat, fl. 500, melynek quietantiáját subscribálta Urunk 
őnagysága s kiadtuk. Qu.

1684. 17. Novembris. Páter János administrált egész 
tallérokat ezerötszáznegyvenkettőt, nro. 1542, folyópénzt 
fl. 916 forintokat, kilenczszáztizenhat forintokat. Qu.

1685. 15. Januarii. Páter János administrált: Portusi 
árenda-proventust, oroszl. tallért kétezerháromszázötvennégy 
tallérokat, tall. 2354. Egész tallért hetvenkettőt, nro. 72, 
mely kétrendbeli teszen egész tallérokat, 2212 tallérokat. 
Folyópénzt administrált fl. 1576 forintokat. Qu.

Anno 1685. 28. Mártii. Páter János administrált az 
fejérvári deákok számára portusi pénzből fl. 200. Item 
száz forintól fejérvári deákok quietantiáját, melylyel teszen 
fi. 300, facientes tall. impr. nro. 150, melyet Boér Gáspártól 
mindgyárt mind az quietantiával együtt küldtünk az fejér
vári deákoknak, hogy az száz forintos quietantiával együtt 
megadván az kétszáz forintot, az deákoktól kezünkhöz 
hozzon háromszáz forintról való ój quietanliat. Item foga- 
rasföldi adót is administrált generális perceptorunk. Ugrón 
Ferencz kezében másfélezer impr. tallérokat, <x> tall. 
impr. 1500, pro anno 1684. melyről is generális perceptor 
quietantiáját beadta, mely quietantiát beadván adtuk Gulacsi 
kezében.1

1 Ezután 10—12 sornyi üres hely következik.
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1685. 2. Április. Páter János administrált aranyot, 
czikint, aur. 800. Teszen tall. 1. 2000; ehez, hogy egész 
tallér legyen, tall. 200. Item orosz[lányos] tallért admini
strált ötszázötyent, mely teszen egész tall. 500. Folyópénzt 
ezer forintot, teszen tall. 500. Summa administrált három
ezer tallért, tall. 3000, teszen fl. 6000. Kiment qu.

Anno 1685. 17. Junii. Páter János portusi árendá- 
torunk administrált restantia posztó árát, aur. 456. Négy- 
százötven (így!) aranyat, facientes tall. imp. 912. Item czik- 
kiny aranyakat hatszázat, aur. 600. Magyar aranyat ahoz 
egy sacskóban, aur. 68. In summa nro. 668, melyet addig, 
míg tallért vagy folyópénzt administrál, bevétettük pecséti 
alatt. Ha meg nem hozná a megirt aranyakat, egyet két 
imp. tallérban computálván, vesszük bé, mely úgy compu- 
táltatván, 1336 imp. tall. teszen. Quietantiája is ily kötés 
alatt ment ki kezéhez.

1685- 5. Julii. Páter János administrált marhák vásár
lására való harminczad proventust folyópénzűi 5 sacskóban, 
fl. 500. Qu.

1685. 10. Octobris. Páter János administrált itt Fejér- 
váratt folyópénzt. fl. 2111. Magyar aranyot, nro. 240; 
cum fl. 4 teszen fl. 960. Egész tallért, nro. 326, cum 
fl. 2 teszen 652. Oroszlános] tallért 320, teszen fl. 576; 
ehez adott fl. 1. Summa administrált fl. 4300, négyezer- 
háromszáz forintot. Quietantiát Urunk őnagysága neve alatt 
adattuk ki Fejérváratt. Qu.1

1685. 10. Octobris. Páter János administrált tárházunkban 
portusi proventust ezerszázhuszonnégy forintot, fl. 1124.

[Későbbi közbeszúrással:] NB. Ez két quietantiát hozta 
volt Jármi, az inas, melyet ugyanaz nap, 4. Maji. 1686. 
tülle kezében klild[t]ü[n]k.

Anno 1685. 15. Novembris. Batizi János administrált 
m.-váradgyai harminczad proventust harmadfélszáz forintot, 
fl. 250. Q.

Anno 1685. 25. Decembris, Gréb János csíki vas- 
hámori gondviselőnk administrált tárházunkban vasat tizen- 
kettödfél mását, libr. 1541.

Item 25. Decembris. Endes Miklós csíki harmincza- 
dosunk konyhánk szükségére administrált pénzen vett fogoly
madarat, nro. 20.1 2

1 Lapszélen itt minden további megjegyzés nélkül N B . áll. 
Ez — úgy látszik — az alább következő N B . megjegyzésére 
figyelmeztet, mely a szövegben egymásután következő két okt. lü-iki 
beszolgáltatásra vonatkozik.

2 A két utolsó bejegyzés tartalma szerint a Csik ez. fejezethez 
tartozik.
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U d v a r h e ly .1

1680. die verő ultima Augusti. Sárközi István admi- 
nistrált tárházunkban fl. 748. Qu.

1680. die 21. Octobris. Sárközi István administrált 
korcsomapénzt, fl. 158. Qu.

1680. die 15. Novembris. Sárközi István udvarhelyi 
udvarbíránk administrált tárházunkban korcsoma-proventus- 
pénzt, huszonnégy forintokat, c© fl. 24. Egy tekergő molnár 
saczolt pénzt hat forintot, co fl. 6, Vásárvámpénzt négy 
forintot, co fl. 4. Sarjúfű proventuspénzt nyolcz forintokat, 
co fl. 8. In summa fl. 42.

1681. 12. Septembris. Sárközi István udvarhelyi udvar
bíránk administrált borkorcsom a proventust kilenczszáz- 
hetvenkilencz forintot, co fl. 979. Ser árát tizenkét forintot, 
co fl. 12. Asszú szilva árát nyolcz forintot, o© fl. 8. Item egy 
tekergő molnár sanczát hat forintot, co fl. 6. In summa teszen 
ezer forintot, co fl. nro. 1000, Ebesfalván. Qu.

1681. 20. Decembris. Sárközi István administrált 
tárházunkban ottvaló proventust, fl. 80‘20. Qu.

1682. 15. Junii. Endes Miklós administrált fl. 72.
1682. 28. Septembris. Ferenczi Mihály administrált

tárházunkban korcsoma proventust 3 sacskóban, fl. 450. Qu.
1682. 31. Novembris. Ferenczi M. administrált kor

csoma proventust, fl. 204'29. Ser árát fl. 12*50. Summa 
fl. 21679. Qu.

1683. 31. Jauuarii. Ferenczi Mihály udvarhelyi udvar
bíránk administrált egy marhának az árát három forintot 
negyvenhat pénzt, fl. 3‘46- Vásárvám pénzt négy forintot 
ötvenhat pénzt, fl. 4‘56. Melyrül quietáltuk.

1683. 3. Junii. Ferencz Mihály udvarhelyi udvarbíránk 
administrált tárházunkban valami juh dögbőröknek az árát, 
fl. 2’25. Régi dög tinó- és borjú bőrök árát, fl. 2*80. Vaj 
árát, fl. 5*4. Summa fl. 10 9. Melyekről quietáltuk.

1683. 6. Novembris. Ferenczi Mihály udvarhelyi udvar
bíránk administrált tárházunkban odavaló korcsoma-proven- 
tust hatszázharminczhét forintokat, fl. 637'8. Ser árát tizenhét 
forintokat, negyvennyolcz pénzt, fl. 17*48. In summa fl. 654‘56. 
Melyekrűl quietáltuk.

Anno 1684. die 19. mensis Maii. Administrált Ferenczi 
Mihály udvarhelyi udvarbíránk korcsoma bor ára proventus 
pénzt, fl. 100, száz forintokat.

15. Januarii. 12 császármadarakat, egyet 12 pénzben.

1 A bőrszalag czimjelzö felírása.
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21. Februarii. Császármadarat, egyet, 12 pénzben; vad 
pávát, nro. 4.

1684. 22. Augusti. Ferenczi Mihály administrált bor 
ára proventust ötszáz forintokat, fl. 500. Másfélszázát 
praefectus uram vitte el. Qu.

Anno 1684. 27. Novembris. Administrált udvarhelyi 
udvarbíránk korcsoma-lucrumot, fl. 440. Serára proventust, 
fl. 40'42. In summa fl. 480'42. Qu.

Anno 1685. 28. Mártii. Administrált Ferenczi Mihály 
ott eladott búza árát, fl. 27265.

Item 13. Április ugyan búza árát administrált, fl. 46'6. 
Régi zab árát, fl. 7. Qu.

9. Junii. Administrált eladott búzának az árát kilenczven- 
nyolcz forintot, d. 74, fl. 98'74.

27. Julii. Administrált Ferenczi Mihály korcsomaducrumot 
háromszáz forintot, fl. 300, 3 sacskóban. Qu.

26. Augusti. Administrált udvarhelyi udvarbíránk, 
Ferenczi Mihály korcsomaducrumot, fl. 199'39

30. Octobris. Administrált udvarhelyi udvarbíránk 
Ferenczi Mihály korcsomaducrumot, fl. 300, háromszáz 
forintot, 3 sacskóban. Qu.

Anno 1685. 24. Novembris. Administrált Ferenczi 
Mihály korcsomaducrumot, fl. 100; van öt arany közte, 
leon. tall. 2. Császármadarat hetet, in den. 12.

6. Decembris. Hét császármadarat administrált.
21. Decembris Hat császármadarat küldött.

S z i g e t . 1

1680. 2. Februarii. Szentmiklósi1 2 Sigmond máramarosi 
kamaraispánunk administrált tárházunkban ötven nesteket, 
50, pro anno 1679. Qu.

1680.4. Április. Szentmiklósi Sigmond rónaszéki kamara
ispán administrált nestek árát száz forintot, egy-egy nestet 
három-három forintban tudván. Item tizenegy nestet. 
Queta.3 Qu.

1680. 13. Octobris. Szentmiklósi Sigmond administrált 
tárházunkban bocskai jobbágyok,4 katonában annuatim tar-

1 Eredeti szövegben Szigeti-nek van írva.
2 Eredetiben Szent Miklósi-naik. van írva.
3 így, Quietáltuk helyett.
* Itt a bocskai jobbágyok felibe ez van írva: Bocskai jószág, 

mit a feljegyző azután keresztülhúzott.
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tozó szolgálat)okért fi. 500. Item urbárium szerént tartozó 
asszú halt, 1100. Fenyőtúrót hat puttonnal; nro. 6. Gesz
tenyét hét vékát. Qu.

1680. die 16. Decembris. Szentmiklósi Sigmond kül
dött bocskai jószág dézmában jutott és majorság mézet, 
nyolcz edényben huszonnégy vedret. Bocskai jószág adóját, 
fl. 59. Császármadarat, nro. 21. Qu.

1681. 28. Januarii. Szentmiklósi Sigmond kamara
ispán számtartója, Kérei Márton administrált tárházunkban 
bocskai jószágunkból adónesteket kilenczvenhatot, nro. 96. 
Só árát hatvannyolcz forintot, fl. 68. Császármadarat négy vént, 
nro. 40. Peczolajat hat ejtelt, oct. 6. Qu.

1681. 22. Junii. Nagy Miklós küldött bncskai jószág
beli adót, fl. 100. Szent György adóját, fl. 30. Adóhalat, 
fl. 725. Qu.

1681. 19- Julii. Szigeti N. Miklós administrált bocskai 
jószágbúi urbárium szerént annuatim tartozó ökörára pénzt, 
pro anno praesenti kétszáz forintokat, fl. 200. Négy puttón 
túrót. Száraz adóhalat, nr. 620. Qu.

1681. 14. Decembris. Szigeti Nagy Miklós küldött 
fenyőtúrót négy puttonnal. Császármadarat, 14. Asszú 
halat, 460.

1682. 19. Januarii. Nagy Miklós administrált sóára 
pénzt, fl. 100. Qu.

1682. 22. Januarii. Nagy Miklós administrált tárházunk
ban sóárát, fl. 100. Nestet, nro. 40. Császármadarat, nro. 10. Qu.

1682. 2. Április. Nagy Miklós administrált nestet, 
nro. 60. 3 tonna vajat, ur. 4'7. Qu.

1682. 25. Április. Nagy Miklós administrált tárházunkban 
száz forintot, fl. 100. Qu.

1683. 3. Januarii. Nagy Miklós hozatott Eperjesiéi 
egy font ezüst fonalat, fl. 36. 9 kötés plataiczot, fl. 8. 
Fahéjolajt, fl. 5. Költségére adott a[z] embernek (?) fl. 3. Qu.

1683. 16. Április. Nagy Miklós administrált 1681. esz
tendei adó-nestet, 2. Malmok után való nestet, 6. Ezen 
esztendőre nro. 30. Teszen nro. 36 (így!).

1683. 31. Augusti. Szigeti Nagy Miklós máramarosi 
kamaraispánunk administrált sóára proventuspénzt, fl. 400, 
od négyszáz forintokat. Item nestet nro. 26, oc huszonhatot. 
Vereshagymán cserélt lent húsz mértéket. Item hatszáz- 
liuszonnégy pisztráng- és lepény-halakat. Fenyőmagos putina 
túrót négyet pro anno 1682. Restantiában levő egy berben- 
czében hétszáz asszú halakat. Melyekről quietáltuk.

Anno 1683. 28. Decembris. Administrált máramarosi 
kamaraispánunk vereshagymát tizenegy vékát. Foghagymát 
két vékát. Qu.
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Anno 1684. 8. Februarii. Administrált máramarosi
kaniaraispánunk, Szigeti Nagy Miklós tárházunkban nestet, 
nro. 56, ötvenhatot. Császármadarat húszat, nr. 20. Son- 
kolyos mézet, ur. 8'2, nyolcz vedret, két ejtelt. Szinolajat, 
6'1, hat vedret s egy ej telt. Ezen nesteket pro anno 1683. Qu.

Item 9. Februarii. Ugyan pro anno 1683. administrált 
Réthi Sigmond nesteket nro. 14, tizennégyet.

Anno 1684. 29. Mártii. Szigeti Nagy Miklós mára
marosi kamaraispánunk pro anno 1683. administrált negyven
egy nesteket, nro. 41. Qu.

Anno 1684. die 29. Április. Máramarosi kamaraispánunk. 
Réthi Sigmond küldött bé keze alatt levő ménesünkbeli négy 
gyermeklovakat, úgymint: 1. Fekete serényű, farkú, hatodfűre 
menő pej, két hátulsó lába szár. — 2. Harmadfű, egérszőrű, 
hódos, fekete serényű, farkú, első bal lába szár.— 3. Negyed fű, 
fekete serényű, farkú, gesztenyeszőrű, fakó, egyik hátulsó 
lába szár. — 4. Ugyan negyedfű, szeg gyermekló.

Anno 1684. 27. Junii. Réthi Zsigmond máramarosi 
kamaraispánunk administrált tárházunkban odavaló proven- 
tuspénzt. Szent-György adaját, fi. 30. Serára pénzt, fl. 64. 
Malomjövedelmet, fl. 12, Öszvességgel fl. 106.

Anno 1684. 4. Septembris administrált pisztráng és 
lepényhal, száraz halat, nro. 798, hétszázkilenczvennyolczat. 
Fenyő, putina túrót nro. 4.

Anno 1684 die 13. Septembris. Szigethi Nagy Miklós 
administrált máramarosi restantiás adósságban ötszázötven- 
nyolcz forintokat, co fl. 558. Quietáltuk. Praefectus uram 
által ment ki quietantiája.

Anno 1684. die 21. Septembris. Szentmiklósiné és 
Kérei administrált restantia adósságában hatszázötvenkilencz 
forintot harminczkét pénzt, fl. 659'32.

NB. Szentmiklósiné és Kérei convictiója volt in 
summa fl. 2170. Ebbűi engedtünk el fl. 170, maradván 
fizetésre fl. 2000. Ebbűi itílőmester uramnak esett ter- 
tialitas, fl. 666'34. Maradt magunk részére fl. 1333, melyet 
diversis vicibus fizetett ez szerint: Először administrált 
fl. 500. Fráter István uramnak bor árát, fl. 175. Most 
adott készpénzt fl. 659.32. Ez szerint megfizetvén adósságát 
obligatoriáját kiadtuk megírt Szentmiklósinénak s Kéreinek.

Anno 1684. 9. Octobris. Administrált máramarosi 
kamaraispánunk n. v. Rétyi Sigmond odavaló proventust 
ez szerint: Sóára, fl. 560, ötszázhatvan forintokat. Bocskai 
jószág ökörára censusát, fl. 210. Malmok jövedelmét, 
fl. 16. Sószállító pénzt, fl. 9. Méh-váltságot, fl. 6. Ser- 
árát, fl. 16. Kőrösmezei vámproventust, fl. 17. In summa 
nyolczszáz forintokat, co fl. 800.
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Item odavaló ménesünkbűl: 1. Egy ötödfű, hódos, szár
lábú, barna gyermeklovat. — 2. Egy negyedfű, fekete gyermek
lovat. — 3. Egy negyedfű, fejér, félcsípejű gyermeklovat; co 
nro. 3, három gyermeklovakat. Qu.

Anno 1684. 20. Novembris Rétyi Sigmond administrált 
restantia, bocskói jószágbeli proventuspénzt, ökörárát, fi. 190. 
Sz.-Mihály adaját, fl. 10, tiz forintot. In summa kétszáz forin
tokat, fl. 200. Item sonkolyos mézet, erdélyi vederrel, ur. 24. 
Szín- és írósvajat, ur. 7. NB. A mézet Ebesfalvára küldöttük el.

Anno 1684. 20. mensis Novembris. Rónaszéki kamara
ispánunk, Rétyi Sigmond administrált: Bocskói jószágbeli 
restantia ökörbőr árát, fl. 190. Sz.-Mihály adaját tiz forin
tot, fl. 10. In summa kétszáz forintot, fl. 200. Item son
kolyos mézet, erdélyi veder, ur. 24. Ebesfalvára vitték. Szül
és írósvajat, ur. 7, az öregasszonynak.

Anno 1684. 15. Decembris. Nagy Miklós kamara- 
ispánságabeli tisztviselése ratióibúl convincáltatván prae- 
fectufralis] székünkön, administrált convictiójában fl. 1153, 
ezerszázötvenhárom forintot. Ekkor obligatoriáját praefectus 
uram kivitte, ennyirűl quietáltuk is.

Ebbűi adtunk Teleki Mihály bátyám uram őkegyelnie 
huszti főkapitányságáért terminálódván a die 1. Maii anni 
praesentis 1684. ad diem item 1. Maii anni proxime affuturi
1685. fl. 300, od háromszáz forintokat. Item háromszáz köböl 
boráért ugyan N. Miklós convictioja pénzbűi fl. 300, háromszáz 
forintot, mint a regestrumban is beírta praefectus uram. Ugyan
azon pénzbűi die supranotato huszti praesidium fizetésére pro 
sequenti mense Januario anni proxime sequentis fl. 225.

Anno 1684. 29. Decembris. Administrált róna-zéki 
kamaraispán császármadarat, nro. 18. Száraz halakat két 
tonnában, nro. 117. N. B. A leányhoz adatta Onasysága.

Anno 1685. 7. Januarii. Administrált Réti {így f) Sigmond 
tizenhét nesteket, nro. 17. NB. Kilencz be nem vehetőt 
visszaküldöttünk. Item császármadarat, nro. 12.

Anno 1685. 12. Februarii. Rétyi Sigmond administrált: 
Sóára proventust, fl. 325‘72. Sószállító pénzt, fl. 222‘20. 
Serára pénzt, fl. 48. Sz.-Mihály adaját, fl. 20. Juhok szőri
nek árát, fl. 22'5. Malmok jövedelmét, fl. 16. Summa pro- 
ventus, fl. 653'97. — Adónesteket, nro. 70, hetvent. Fogoly- 
madarat, nro. 12.

Anno 1685. 15. Mártii. Szigeti Nagy Miklós adminis
trált az múlt esztendőkbeli censura szerint való restantiás 
adósságában ezerharmincznyolcz forintot, fl. 1038. Ennek 
fl. 904, huszti praesidium négy liavokra, úgymint a die 
1. Mártii ad diem 1. Julii anni praesentis fordítván assignáltuk 
Fráter István uram kezéhez.
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Anno 1685. 21. mensis Mártii. Szigeti Nagy Miklós
1682. esztendőbeli ratioibúl liquidáltatott convictióját, száz
hatvan forintot, fl. 160, administrálta és quietantia adatott 
róla. Ez is az másikkal, mely az 1038 forintbúi maradott, 
huszti praesidinmunk deputáltatott és Fráter István uram
nak assignáltatott. Maradott ezen pénzbűi fi. 68 benn.

28. Mártii. Asszonyunk őnagyságának tetszett felíratni 
ide, hogy még egy ratiójával procedáljon ; hátra van.

1685. 18. Julii. Rétyi Sigmond administrált sóára 
proventust, fi. 567*54. Bocskai jószág Szent-Gf.1 adóját, 
fl. 30. Malmok- és kőrösmezei vám jövedelmet, fl. 36*50. 
Ókorára pénzt, fl. 80'36. In summa administrált, fl. 714*40 
(3 sacskóban). Száraz pisztráng- és lepényhalat 850. Fenyő
magos túrót 3 puttonnal. Qu. maga vitte el, Albae.

1685. 16. Septembris. Administrált Rétyi Sigmond 
rónaszéki kamaraispán: Sóára proventust, fl. 366*49. Ökör- 
árát, fl. 123*51. Malmok jövedelmét, fl. 7. Méh- és disznó- 
váltó pénzt, fl. 3. Summa proventus fl. 500.

Anno 1685 23. Novembris. Administrált Rétyi Sigmond 
ökörára pénzt, fl. 196*13. Sz.-Mihály adaját, fl. 8*50. Fű
árát, fl. 16- Linkai és bocskói malmok jövedelmét kőrös
mezei vámproventust, fl. 23*17. Sóára proventust, fl. 508. 
Sugatagi malomban eladott gazos búza- és zabárát, fl. 10*20. 
Juh gyűjtemény árát, fl. 34. Méh- és disznóváltó pénzt, fl. 4. 
Summa fl. 800. — Irósvajat, ur. 8. Sonkolyos mézet, ur. 16. 
Vereshagymát, cub. 4. — Item 7 gyermeklovat: L  Szíjhátú, 
fakó ; 2-dik is olyan szíjhátű, fakó ; két barna; egy seregély
szőrű szürke, egy fejér szürke, egy szeg, hódos. Qu.

H u s z t .1 2

Anno 1679. 26. Octobris. Szentgyörgyi3 István huszti 
udvarbíránk administrált háromszáz mértfék] lent, melylyel 
viski4 várasa tartozik. Qu.

Anno 1680. 29. Februarii. Szentgyörgyi István küldött 
be nestet huszonhetet, nro. 27. Qu.

Anno 1680. 22. Óctobris. Fráter István küldött három
száz font viski lent, metr. 300. Qu.

1 T. i. S z e n t-G y ö r g y .
2 Eredetiben H u s z t t -nak írva.
3 E név is váltogatva, egyszer S z e n tg y ö r g y i-n e k , máskor S z e n t  

G y Ö r g y i-n e k  van Írva s előfordul rövidített írással: S z .- G y ö r g y i  és 
S z e n t-G . is. Mindannyiszor S z e n tg y ö r g y i-re írtuk át.

4 így, V is k  helyett.
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Anno 1681. 6. Mártii. Szentgyörgyi István küldött 
nestet harmincznégyet, nro. 34.

1681. 27. Junii. Szentgyörgyi két edényben mézet, 
ötven icczét. oct. 50. Két pogácsa viaszai, libr. 30.1 Qu.

1682. 23. Februarii. Szentgyörgyi István küldött jószág 
nestet. nro. 34. Qu.

1682. 6. Novembris. Szentgyörgyi István küldött 250 
mérték lent, R.1 2 nro. 50. Qu.

1682. 28. Decembris. Szentgyörgyi István administrált 
ötven mérték lent, mens. nro. 50.

Anno 1682. 23. Decembris. Nagy Miklós küldött adő- 
nestet, nro. 46. Hat berbencze mézet, ur. 21*4. Császár- 
madarat, nro. 18. Száraz halat, nro. 340. Qu.

1683. 23. Septembris. Fráter István uram lengyel- 
országi vásárlásokat küldvén bé, azok vételére administrált 
volt kezéhez udvarbíránk Szentgyörgyi Miklós máramarosi 
k.-ispánunk Nagy Miklós fi. 164'51, százhatvannégy forin
tot ötvenegy pénzt. NB. Levált volt Fráter István uram 
fi. 200, megmaradván fl. 36, harminczhat a vásárlásbűi, 
164'51-rül quietáltuk.

Item 23. Septembris 1683. Szentgyörgyi Miklós huszti 
udvarbíránk útiköltségre azon Lengyelországban való útra 
administrált Fráter István uram kezéhez tizenhat forintokat, 
fl. 16. Egy veres sinór-övre hat forintot kilencz pénzt, 
fl. 6-9. Melyrűl quietáltuk is.

Anno 1684. die 22. Maii. Sárközi István huszti udvar
bíránk administrált ott kikorcsomároltatott borok lucrumát, 
százharminczkét forintot s kilenczvenkét pénzt, <x> fl. 132 92. 
Quietáltuk.

Anno 1684. mense Majo. Huszti udvarbíró-féle Szent
györgyi István rationistájával, Szécsi Györgygyel adtanak 
volt függőben levő ratiójok' aránt velünk tött alkalom sze
rint ugyan huszti praesidium számára pro 1. Junii anni 
praesentis egész egy hópénzeket, úgymint fl. 224, de 
ez fenn megírt summát, fl. 224, ratiójok elengedéséért 
nem acceptáltattuk, mivel azok iránt való informátiójok 
a tiszteknek vétkes volt, egyébaránt is resolutióinkhoz 
magokat nem tartották, hanem acceptáltatott úgy, hogy 
ratiójok eligazodván, akkor a mivel adósíttatnak, abban 
tudódik a megírt fl. 224. Ez szerint is quietáliuk megirt 
huszti tiszteket. Fráter István uram vitte ki quiefantiá- 
jokat. Qu.

1 E bejegyzés mellett lapszélen 32 szám van minden meg
jegyzés nélkül felírva.

2 Restal.
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Változott ezen megírt fl. 224, bévétetődvén ugyan 
convictiójában, de ratiójok eligazítását továbbra is paran
csolván Onagysága.

Anno 1684. 1. Novembris. Viski adólent, háromszáz 
kővel administrálta Sárközi István, huszti udvarbíránk pro 
anno eodem.

1684. 11. Decembris. Albae. Szentmikiósinénak utolsó 
ratiójának, úgymint fl. 500'51, Alvinczi Péter uram kivívén 
az tertialitást. az két részt administrálta Kérei, az szám
tartója, úgymint három sacskóban, fl. 36734. Mar ennek 
az exactor absolutionalist írhat:1

Anno 1685.15. Februarii. Administrált huszti udv[arbíró], 
Sárközi István tárházunkban külömb-külömb huszti taxás- 
fundusok adaját, fl 74. Várbeli korcsoma-proventust, 
fl. 55'36 Városi korcsoma-proventust. fl. 7962. Hal árát, 
fl. 5. Leveretett sertések aprólékját, fl. 2'46. Petreselyem 
árát, 033. Lenmag árát, fl. 6. Égettbor árát, fl. 30. 
Viski Sz.-György adaját, fl. 154'34. Hosszúmezei Sz.-György 
adaját, fl. 3'89. Száraz korcsoma árát, fl. 67. Dulfalvi 
fundus adaját Pap István, fl. 8. Summa fl. 500.

Anno et die praenotatis. Administrált Sárközi István 
harmincznégy nesteket, nro. 34. Percipiálta Gálfi.

Anno 1685. 27. Augusti. Administrált 1684. esztendei 
restantiát huszti udvarbíró, Sárközi'2 István, Fogarasi János 
számtartója által, városok adaját, fl. 160. Korcsomákrnl való 
jövedelmet, arany nro. 18, in fl. 450 egyet, teszen fl. 81. 
Imp. tallért nro. 38, egyet in fl. 2, teszen fl. 76. Oroszl. 
tallér, nro. 6; 120 pénzes tallért nro. 8, facit fl. 9 60; 
folyópénzzel együtt in summa fl. 32646. Tatárka árát, 
fl. 24. Hal árát, fl. 6'50. Summa fl. 498'70.

NB. Ezen proventusbúl huszti praesidium fizetésére 
Viski János által pro mense Octobre anni praesentis kül
döttünk ki fl. 226.

Pro anno 1685. 26. Octobris huszti udvarbíró, Kérei 
Márton a viski adólent, 300 mértéket, administrálta. Quietan- 
tiáját Hericzei János gyalognak adtuk.

1 Ez a bejegyzés tartalma szerint a S z ig e t ez. fejezethez 
tartozik.

2 Eredeti szövegben itt S a á r k ö z i van írva.

S z á d e c z k y  B . : I. A p afi M . fe je d e le m  u d v a r t a r tá s a . 30
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S z é k e l y h í d i  p r o v e n t u s .1

1680. 9. Februarii. Nemzetes Vér1 2 3 György somlyai 
kapitány hívünk Halmágyi János által az székelyhídi har- 
minczadpénzt ez szerint administrálták : Diószegiek adaját 
kilenczszázötven forintot, cc fi. 950. Mihályfalviak adaját ötven 
forintot, <x> fl. 50. Székelyhídiak adaját nyolczvan forintot, 
fi. 80. Monospetriek & adójáért száz s ötven forintot, <*> 11. 150. 
Albesiek adaját száz forintot, fl. 100. Nagylétaiak adaját 
kétszáznegyven forintot, co 240. Hegyközpályiak4 5 adaját száz
ötven forintot, co fl. 150. Ezerhétszázhúsz forintot in summa 
teszen, cc fl. 1720. Item magunk Topheus uramnak is adtuk 
meg az telegdi adót, száz forintot, fl. 100. Az oláhcsatáriak 
semmit nem adtak, mivel mind elpusztultak s haltak. 
Ezeknek adójoknak felét elengedtük, fl. 20. R (= restal) fl. 20. 
Az Onagyságok részekre való beadott 1720 forint vagyon 
tiz sákban, co in sac. nro. 10.

Anno 1680. 23. Novembris. Barakonyiak administráltak 
tárházunkban harminczkét forintot, fl. 32; ennek felét 
Bánfiné nénénkasszonynak őkegyeimének adtuk itt Fejér- 
váratt. Qu.

1681. 7. Februarii. Vér György uram küldött tár 
házunkban proventust ez szerént: Diószegi adót, fl. 946. 
Hegyközpályi adót. fl. 149'52. Albisi proventust, fl. 100. 
Székelyhídi adót, fl. 80. Létai adót, fl. 238. Mihályfalvi 
adót, fl. 50. In summa ezerötszázhatvanhárom forintot, 
ötvenkét pénzt, fl. 1563‘52. Monuspetri, (így!) Oláhcsatár 
semmit sem adózott, mivel elszöktek, pusztán hadták

1691. 23. Octobris. Pelyei Ferencz administrált bara
konyiak adóját, fl. 32- Létaiak adóját, fl. 28. Teszen 
fl. 60. Ennek fl. 30, úgymint felét, Bánfiné asszonyomnak 
adtuk, fele itt maradt.

1682. 20. Januarii. Serédi Benedek uram őnagysága admi
nistrált tárházunkban proventust ez szerént: Diószegi adót, 
fl. 950. Létaiak adóját, fl. 240. Hegyközpálit (így!), fl- 150. 
Monospetri adót, fl. 150. Székelyhídi adót, fl. 80. Mihály
falvi adót, fl. 50. Teszen ezerhatszázhúsz forintot, fl. 1620. 
Az elmúlt esztendőre pro anno 1681 restál húsz forint.

1 A börszalagra írt czím : Székelyhid.
2 Váltakozva Véér és Vér-nek írva.
3 Ez a név az Udvartartási Naplók II. könyvében Menespetri-nek 

van írva. Lásd e kötet 191. lapján. Alább Monuspetri is előfordul. 
Eredeti szövegben itt váltakozva Menes-Petri-nek, Monos-Petri-nek és 
Monus Petri-nek vannak Írva.

* Eredeti írása szerint amott Nagy Létaiak, itt Hegyköz Pályiak.
5 Eredeti írása szerint Oki Csatáriak.
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Erre restál az albisi száz forint, csatári adó negyven 
forint, in summa restál százhatvan forint, A. 160. Qu.'

1683- 7. Április. Bánfiné asszonyom küldött petrelenyi 
adót, fi 20. Qu.

Anno 1683. 11. Decembris. Somlyai vicekapitány hívünk 
Tövissi Dániel administráltatott ottvaló korcsománkon kikor- 
csomároltatott tizennégy hordó boroknak az árát seprejekkel 
együtt, fl. 200, kétszáz forintokat, Albae. Qu.

1684. 26. Februarii. Administrált Tövissi Dániel uram 
pro anno 1682. restantiában levő adót ez szerint: Micskei 
adó fl 39, harminczkilencz forint. Lázi (így) adót fl. 8, nyolcz 
forint. Tehén árát fl. 9. kilencz forintot. Malacz taxáját fl. 4, 
négy fl. Tyűk árát egy forintot. Sánczi és sz.-lázári adót, fl 8. 
Tretina árát, fl. 4'50. Királyi adót fi. 12, tizenkét f. Tehén árát, 
fl. 9, kilencz f. Vaj árát, den. 69. hatvankilencz pénzt. Tere- 
besi adót, fl. 6. Tehén ára, fl. 9. Vaj árát, fl. 96. Közepesi, vár
vízi adót, fl. 8- Tehén árát, fl. 9. Vaj árát, fl. 96. Terjei, 
darnai adót, fl. 20. Vaj árát, fl. 0*96. Melyről quietáliuk. Qu.

Anno 1684. 25. Junii. Olasz Ferencz somlyai kapitány 
hívünk administrált székelyhídi jószágbeli adót, úgymint: 
Albisiak ádaját, fl. 99*55. Monuspetriek adaját, fl. 47*56. 
Cséfaiak tavalyi rest[antia] adajokban, fl. 28.

4. Julii. Az asszony őnagyságának felit ezen adónak, 
fl. 14, elküldtük. Summa fl. 175*11,

Anno 1684. die 1. Mártii. Király Pál hozta be az 
székelyhídi jószág adaját ez szerint, melyről maga adott 
Király 1 2 Szerédi uramnak quietantiát: Diószegi adót, fl. 950. 
Székelyhídi, fl. 80. Nagylétai, fl. 240. M hályfalvit. fl. 50. 
Monospetrit, fl. 49. Barakonyit, fl. 32. Summa fl. 1401.

NB. Ezen pénzt az barakonyí pénzen kivűl mindjárt 
gyalogok fizetésire adattuk.

Restantia ez szerint van kinn : Monospetrin fl. 101. 
Albisen fl. 100. Hegyközpályin fl. 150. Cséfán fl. 27. 
Summa fl. 378. Oláhcsatár puszta, vide retro.3

Item anno 1684. 27. Junii. Nemzetes Tövissi Dániel 
uram administrált pro anno 1683, restantiában levő monus- 
petri adópénzt, fl. 51*93, oo ötvenegy forintot s kilenczven- 
három pénzt. Qu.

1684. 22. Julii. Adtam az cséfai administrált adóban 
nénémasszonynak őkegyeimének fl. 14, őkegyeimét illetvén 
azon adónak fele.

1 Lásd a Czigányok czim alatt az 1683. febr. 9-iki ide tartozó 
bejegyzést.

1 E név kis kezdőbetűvel s rövidítve AaV.-nak van írva.
3 T. i. az 1681. febr. 7-iki bejegyzést.

30*
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Anno 1685. 8. Februarii. Büdöskúti Boldizsár és Hal- 
mágyi János deák által administrált Francisco uram székely
hídi jószág adaját e szerint: Diószegi adót kilenczszáz- 
ötven, fl. 950. Létai adót, fl. 120. Albisi adót, fi. 100. 
Hegyközpályit, fl. 150. Monospetrit, fl. 100. Székelyhídit, 
fl. 80. Mihályfalvit, fl. 50. NB. Summája fl. 1550.

14. Mártii viszont administrált maga Francisco uram 
ez szerint micskei proventust: Micskei Kiss Péter ottvaló 
gondviselő administrálta micskei jószág harmadidei taxát, 
fl. 28. Tavalyi ugyan, micskei jószág taxát, búza árával 
együtt, fl. 48. Micskei jószág dézmabor árát, fl. 89. l em 
barakonyi s cséfai adót fl. 60. Ennek felét Bánffi György 
uramnak őnagyságának adatta Asszonyunk őnagysága.

NB. Az büdöskúti behozta pénzt, és az maga Fran
cisco administrálta die 14. Mártii computáltatott és mind 
az két alkalmatossággal administrált egy quietantiában 
foglaltatott s exhibeáltatott.

C z i g á r ^ o k . 1

1680. die 18. Augusti. Mihály vajda, arany ász czigá- 
nyok vajdája pro anno 1680. administrált tárházunkban 
nyolczvan nehezék aranyat, p. 80. Meg is fizettük, fl. 140, 
Pápai által. Qu.

1680- die 30. Septembris alsójárásbeli aranyász czi- 
gány jobbágyink vajdája, Stefán, György és Vaszily vajda 
administráltak tárházunkban pro anno praenotato 40 nehe
zék aranyot. In summa p. nro. 120, <x> százhúsz nehezéket, 
melyekért fizettünk kétszáztizenhat forintokat, fl. 216, 
nehezékéért fizetvén fl. 1'80. Praefectus uram által adtuk 
ezt zalaknai proventus pénzbűi.

1681. 30. Julii. Fogarasi várunkhoz tartozó rézműves 
czigány jobbágyink vajdája, Nan János vajda administrál- 
tatott tárházunkban azon companiabeli czigány-jobbágyink 
esztendő által tartozó adójokat, pro anno praesenti fl. 140,

száznegyven forintokat.
Anno 1681. die 30. Septembris. Az alsójárásbeli aranyász 

czigányok, György, Stephan és Vaszil vajdák pro anno 
praesenti tartozó taxájokat poraranyúl külön-külön 40—40 
nehezéket, facit p. 120, administrálták. Erről nem fizet
tünk, NB.

1 A börszalag czímjelző felírása.
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Anno 1681. 2. Octobris. Felsőjárásbeli aranyász czigá- 
nyink vajdái, Mihály és György administráltak pro anno 
praesenti poraranyot nyolczvan nehezéket, p. 80. Qu.

1681. die 9. Novembris. Az feljebb speciíicált két 
rendbeli czigányoknak adtunk kétszáz nehezék poraranyért 
zalaknai proventust háromszázhatvan forintokat, fl. 360, 
nehezékjétől adván fl. 1'80.

1682. 28. Septembris. Mihály és György czigányok 
vajdái administráltak annuatim tartozó poraranyot nyolczvan- 
egy nehezéket. Ezért fizettek fl. 120, praefectus uram által.

1682. die 1. Octobris. Stefán, György, Vaszil aranyász 
czigányok vajdái administráltak poraranyot, százhúsz nehe
zéket, p. 120. Nem fizettek.

1682. 3. Novembris. Az régi romot is eligazitván 
contentáltuk őköt in fl. 108; mely pénz czigányok pénze-féle.

1683. 9. Februarii. Serédi uram küldött székelyhídi 
adó pénzt ez szerint: Diószegi pénzt, fl. 950. Nagylétait, 
fl. 120, mivel felét elengedte Asszonyunk. Monuspetri, 
fl. 150. Székelyhídi pénzt, fl. 80. Albisit, fl. 80; r. (=restal) 
az többi. Hegyközpályi, fl. 150. Mihályfalva, fl. 50. Oláh
csatár puszta. In summa fl. 1580. Item cséfai s barakonyi 
pénzt, fl. 58. Qu.1

Anno 1680. die 20. Julii. Rézmíves czigányink egyik 
companiabeli vajdák, János és László administráltak tár
házunkban companiajokbeli czigányok esztendei adaját 
százötven forintokat, fl. 150, pro anno praesenti, melyrűl 
quietáltuk. Qu.

Anuo 1683. 20. Augusti. Aranyász czigányink compa- 
niájok vajdája, Mihály és György vajdák administráltak 
tárházunkban ez jelen való 1683. esztendőre nyolczvan- 
kilencz, <x> nro. 89, nehezék poraranyat, melyrűl quietáltuk.

1683. 26. Augusti. Ezen nyolczvankilencz nehezék 
poraranyért adtam nehezékiért fl. 1‘80, mely teszen fl. 144; 
fagarasföldi országadajából, Mihály és György vajdák 
kezekben, Radnóton.

1683. 2. Octobris. Adininistrált tárházunkban három 
companiabeli arany ász czigány vajdák, úgy mint György, 
Stephan és Vaszily annuatim tartozó summa aranyat, száz
huszonhárom nehezéket p. nro. 123, pro anno praesenti, 
melyrűl quietáltuk.

Anno 1684. 24. Julii. Rézműves czigányink adminis
tráltak tárházunkban esztendő által tartozó adajakat, fl. 150. 
Quietáltuk.

1 Ez a bejegyzés,— mint tartalma mutatja — a Székelyhídi pro- 
ventus czimhez tartozik, ide csak tévedésből kerülhetett.



1684. 22. Augusti. Aranyász czigányok vajdája, Nyerges 
György administrált tárházunkban poraranyat negyvenkét 
nehezéket, p. nro. 42.

Item anno et die praemissis. Mihály vajda administrált 
ugyan poraranyot, p. nro. 42, negyvenkét nehezéket.

Anno 1684. 25. Augusti. Az két aranyász czigányok- 
nak administrált 84 nehezék poraranyért megfizetett Onagy- 
sága Inczédi uram által, fi. 144- Ezen pénznek fi. 137‘30 
aranyon, Fápai cserélte pénz volt; fi. 6‘70 pénze nestek- 
ára-féle volt.

1684. 12. Septembris. Alsójárásbeli czigányvajdák
administráltak poraranyat ez szerint: Stephan vajda admi
nistrált poraranyat negyvenegy nehezéket, p. nro. 41. 
Dragumir vajda negyvenegy s fél nehezéket, p. nro. 411/2. 
György vajda negyvenkét nehezéket, p. nro. 42. Melyrűl 
quietáltuk mindeniket egy quietantián, s ezen három meg
nevezett aranyász czigányoknak megfizettünk praefectus 
uram által, negyven-negyven nehezékért mindeniknek, többi 
romjában rnenvén ; nehezékjét per fi. 1'80, in summa fi. 216. 
Kétszáztizenhat forintot fogarasi adópénzbűi.

Anno 1685. 24. Septembris. Aranyász czigányink
vajdája, Nyerges György pro anno praesenti tartozó por
aranyat administrált romjátül megtisztítva p. 39, co harmincz- 
kilencz nehezéket. Item más companiabeliek vajdája, Mihály 
vajda is administrált ugyanezen esztendőre, hasonlóképen 
romjától megtisztított poraranyat, p. 38L/á, harmincznyolcz 
s fél nehezéket. Melyrűl quietáltatának ügy, hogy mindenik 
tartozzék suppleálni, a mit kénesőben fogásakor apadni 
fog, mind hijánosságával együtt, mely is teszen: György 
vajdáé p, 1, Mihály vajdáé p. 172. Megfizettünk plenarie 
nekik, cum. fi. 1‘80 nehezékjéért, in summa 139'90, róna
széki proventusbűl.

Anno 1685. 6. Octobris. Az alsójárásbeli czigányok is 
pro anno praesenti administrálták a poraranyat ez szerint : 
Stephan vajda negyven nehezéket, p. 40. Dragumir vajda 
negyven nehezéket, p. 40. György vajda is negyven nehezéket, 
p. 40. In summa p. 120. Melyrűl quietáltuk.
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E g y é b  a p r ó l é k .1

1683. 4. Julii. Szabó Mátyás parancsolatunkból vásárolván, 
magunk is holmikét vétetvén ez alább való jedzés szerint, 

ez szerint fizettünk mindenekről:

Tizenhetedfél sing bársonyt, duflát, singit fl. 8, teszen 
íi. 132. Négy vég kntnyikot, végit fi. 6’50, teszen fl. 26. 
Veres, dufla kamukát, ul. 27‘3, sing fl. 3'50, teszen fl. 94‘85. 
Huszonöt lót ezüst galand, lót fl. 1’50. teszen fl. 37'50. 
Egy font ezüst fonalat, teszen fl. 36. Hatodfél lót selyt 
(= selymet'?), lót [fl.] 024, teszen fl. 1‘32. Esment dufla, 
veres bársonyt, ul. 20'3, sing fl. 8, teszen fl. 166. Két font 
ezüst fonalat, sing fl. 36, teszen fl. 72. — 8 sing dufla 
kamukát, sing fl. 3‘50. teszen fl. 28. Három sing fajland, 
sing 3'50, teszen fl. 1050. Öt vég bagaziát, fl. 2, teszen 
fl. 10. Item tiz sing angliait], sing fl. 4'50, teszen fl. 45. 
Tizenkettődfél angliát, alávalót, sing fl. 3'50, teszen fl. 39’35. 
Három sing, egy fertály angliait], sing fl. 450, teszen fl. 14'62. 
Tizenegy sing három fertály tafo[tát], sing fl. 2‘50, teszen 
fl. 28. Négy sing jó féle bár[sonyt], sing fl. 8, teszen fl. 32. 
Summa az egész vásárlások teszen hétszázhetvenkét forint 
hatvanöt pénzt, 772'65, melyekről, hogy Őnagysága ben
nünket contentált plenarie, magunk is magunk jó akara
tunkból leváltuk Önagyságát, quietáljuk ez subscriptiónk 
által. Albae, anno 1683. 29. Septembris.2

1 E gyüjtő-czim alatt — mely a czimjelzőszalagra van fel
jegyezve — a Naplóban különféle felsorolások következnek. Köztük 
legelöl van az Ötvösök kezekben adandó egyetmásoknak csináltatá- 
sokrúl s fizetésekrül való registrum 22 levélnyi (486—507) leírása, 
vagy a mint a czímszalag második lapjának feljegyzése írja : E züst 
szerszámrúl való registrum. Ezt követik a Pohárnokok és innya- 
adóknál levő arany-, ezüst-, réz-, ón- és vasnemü edényeknek, lovász
mestereknél levő mindennemű szerszámoknak, tálnak és tálmosóknál 
levő ezüst- s óntálaknak, konyhamestereknél levő főző- s hűtő-eszkö
zöknek és benn az leánynak kezénél forgó egyetmásoknak leírása és 
az házőrző inasok gondviselések alatt levő egyetmásokkal együtt ez. 
alá foglalt felsorolások, majd Ispán Istvánné, Nyikodi Krisztina és 
Inczédi Pál praefectus conventiojának bejegyzései. Ezek az udvartar
tási gyűjtemény későbbi közleményei során a megfelelő csoportok 
keretében fognak napvilágot látni. Alább a szövegben a Napló utolsó 
három oldaláról s a tábla belső borítólapjáról csak azt a néhány fel
jegyzést közöljük még, melyek tartalmilag is szorosabban kapcso
lódnak a Napló anyagához.

s Az aláírás azonban elmaradt, csak az ennek fentartott üres 
hely van meg.



Anno 1682. 16. Julii. Ványai György egynéhány esz- 
tendőktűl fogván kamarai jószágunk gondviselője sok esz
tendőkre való ratióját el nem igazítván, számadatlan holt 
meg; holta után felhányatván exactorink által ratióját, 
tétetett adóssá sok pénzzel, kinek is, meghagyatott özvegyére 
kegyelmes tekintetünk lévén, azon summapénzt engedtük 
nyolczadfélszáz forintra, fl. 750, mely pénzt két úttal levál
tunk is, assecuráljuk azért megnevezett relictáját nemes 
maradékit is, hogy sem mi, sem maradékit magát, sem 
gyermekit nem háborgatjuk soha, sem mások által nem 
háborgattatjuk levelünknek kiadott tenora szerént. In Fejér
vár, anno die ut supra.

Observationis causa annexum :

Magunk országos gondaink miatt nem érkezhetvén az 
jószágban kívántató mindenkori dispositióra, Fejedelem 
Asszony szerelmes Atyánkfiára bíztuk kegyelmesen a jószág- 
igazgatásának rendit, azért mindenekben szerelmes Atyánk
fiától eliben adandó rendeléséhez alkalmaztassa magát. 
Michael Apafii. In arcé nostra Fogaras, 20. Maii, 1684.1

Anno 1681. die 8. Octobris. Az mi kegyelmes Asszo
nyunk őnagysága sub dato 16. Junii 1681- költ Önagy- 
sága quietantiája szerént fenmaradt ezerszáznégy forint 
huszonöt pénzt, item 12 sing angliai posztó árát, item sub 
dato 5. Junii 1681. költ Őnagysága quietantiája szerént 
fenmaradt két vég landis posztó árát, fl. 55; mely két 
rendbeli, Őnagysága quietantia szerént való adósságom in 
summa teszen ezerkétszáztizenkilencz forintot és hetvenöt 
pénzt, melyet Őnagyságok aranyúl, oroszlányos tallérúl és 
folyópénzűi egészen megadatta praefectus uram, Menyhárt 
uramék által, melyről jövendőbeli bizonyságéi adtam ez 
subscriptiós testimoniálisomat. Albae anno dieque praescriptis. 
Az megírt quietantiákat pedig elszaggattuk magam előtt 
Item két aljában szőtt matériát vévén tőle, Pápai által 
egyiket száz tallérban, másikat is száz tallérban, általam 1 2

1 Ez a bejegyzés a Napló utolsó (518.) levelének I. lapjára, 
a legalsó sorokba van felírva, de nem a fejedelem kezével, hanem vala
melyik íródeák jegyezte be.

2 Az aljában szőtt matériára vonatkozó ezen utolsó bejegyzés 
későbbi közbeszúrás.



473

megadta Őnagysága, tall. 1. 200. Coram Petro Alvinczi m. p. 
Pápai Pál m. p. xostaxig.1

[.Lapszélen:] NB. Kis Kozma adósságáról való testi- 
monialis, kit maga adott, hogy megfizettük mindenről, 
semmivel sem tartozunk.

Én, Kis Kristóf recognoscalom per praesentes, hogy 
az mi kegyelmes Asszonyunk őnagysága Ifjú Urunk őnagy
sága választásakor2 vásároltatván tőlem bársonyt, matéria 
angliai, remek landis posztókat, melyeknek ára tett ezer- 
hatszázhuszonnégy forintot ötven pénzt, fi. 1654'50, melyet 
Őnagysága, először ezer forintot, most pedig ma az hatszáz- 
huszonnégy forintról is, ötven pénzrű lis, aranyúl — aranyát 
fi. 4‘20 tudván — megfizetett, és eddig ez napig már semmiről 
Őnagysága nem adós. Melyről adom ez testimoniálisomat. 
Albae, 20. Novembris 1681. yprjazoc arpótou.3 Coram Paulo 
Inczédi.

Nekem is, Boczi Kozmának lévén Őnagysága adós 
három vég landis árával adós, (így!) ez nap megadta fl. 81. 
Albae, 22. Novembris 1681. xoastac ttotCoc.4

1682. 9. Februarii.5 Adott az mi kegyelmes Asszo
nyunk őnagysága menyezetre való kárpitokat három kötés
ben negyvenegyet, nro. 41, melyről adom ezen kis írásomat. 
Fjgy igen viseltes, falra való, régi diványszőnyeg, nro. l .y 
Anno, die, ut supra. Száva Péter m. p.

Hunyadra őszi sajtot, nro. 4.
3. Decembris. Vinczi Anna keze alatt három tonna

sós viza.

1 A  K euvatavuvoc (— K o n sta n tin ) n év  k ic s in y íte t t  a la k ja : körü l-  
b e lö l Konstantinba, — m ik é n t e z t  Darkó Jenő  úr, az  a lá írá s  m e g 
fe jtő je ,  m a g y a rá zza .

2 II. A p afi M ih ály  f e je d e le m m é  v á la s z tá s a  az 1 6 8 1 . jú n . 1 0 — 20-ik i 
fe jérv á r i o r s z á g g y ű lé s e n  tö r té n t. V . ö . É rd. O r s z á g g y . E m i. X V II. 1 88 .1 .

3 Darkó Jenő úr m a g y a rá za ta  s z e r in t : C h r isz to sz  a S z tr o to s z  fia, 
h o l n em  k e ll a Krisztus-ra g o n d o ln i, h a n em  a xpYjoto;, 3 ( =  d erék , 
jó ra v a ló )  m e llé k n é v r e , m e ly e t  az  ú jg ö r ö g b e n  s z e m é ly n é v k é n t  is  h a s z 
n á ltak .

i A z a z  P o tz o s z  K o n sta n tin  —  Darkó J . m e g fe j t é s e  sz er in t.
5 E z  s az a láb b  k ö v e tk e z ő  k é t  rö v id  b e j e g y z é s  a k ö té s  h á tú lsó  

tá b lá ja  b e ls ő  b o rító la p já ra  van  írva.
6 E n n ek  a b e je g y z é s n e k  ez  u to ls ó  t é te le  k é s ő b b i k ö z b e sz ú r á s .





IV. K Ö N Y V

(1686-1690.)

28. Junii. Boldvai keze alól Keczeli konyhamester kézi
ben adtunk fogarasi szalonnát, költeni, nro. 2.

29. Junii. Almakerekre Zöldi Gáspár tálak csinálására 
küldtünk gletet, libr. 10

5. Julii. Almakerekre küldtünk gletfet] libr. 24.
5. Julii kezdték meg az ebesfalvi kisebb általag eczeter.
Anno 1688. die 13. Januarii. Szebenből Gravuly Máté 

administrált kosár méhet, nro. 34, melyről quietáltattuk.
Anno 1688. 16. Februarii. Yinczi keze alól adtunk 

Fráter Katának hajszín kanaváz (így!) szoknyát vállastól, 
előruhástul. arany csipkést.

Veres Máriának égszín kanavázot vállastól, előruhástul, 
arany csipkést.1

1 E z e k  a b e j e g y z é s e k  a N a p ló  e ls ő  tá b lá já n a k  b e ls ő  feh ér  
b o r ító la p já ra  va n n a k  írva. E z e k e t  a lk a lm i, ap rób b  f e lje g y z é s e k n e k  
k e ll tek in te n ü n k , m e ly e k  az u d vartar tási G a z d a sá g i N a p ló k  ren d sz erén  
k ív ü l e s n e k . —  U g y a n c s a k  i ly e n n e k  tek in th e tjü k  a k ö v e tk e z ő  lap ra , 
a N a p ló  1 -ső  lap jára  irt testimonialist s az  e z t  k ö v e tő  a D iarium  
■ a. la p já n  lé v ő  b e je g y z é s t .  M' g  a Szeben c z ím fe lírá sú  b e je g y z é s e k  is  
— lá sd  a 477 . la p o n  — a lk a lm i te r m é sz e tű e k , m it a S z e b e n b e  szo ru lt  
u d var g o n d o s , r e n d sz e r e id , alkalmi f e l j e g y z é s e in e k  k e ll  tek in ten ü n k . 
A  fisc a lis  jó s z á g o k  ren d sz ere  sz a b ta  N ap ló  k ere tén  e z e k  is  k ívü l 
e s n e k , d e  ann ak  k ie g é s z ítő  ré sz e i.
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Nos Michael etc. Adjuk tudtára mindeneknek az kik
nek illik, hogy mi tek. nemz. széki Teleki Mihály belső 
meghitt tanácsúr hívüktől s főgeneralisuktól őkglmétől 
kölcsön kértünk háromezer forintot jó, ó sustakúl, folyó
pénzűi. Azért említett úr hívünket, feleségét és gyermekét 
assecuráljuk, hogy minél hamarabb azon háromezer forin
tokat megadjuk; sőt Feleségű[n]k ésFiú[n]k is igaz adósságnak 
ismervén lenni, megadására kötelesek legyenek. Ha mikor 
megadjuk vagy adják, ezen testimonialisunkat visszavárjuk, 
reá íratván a megfizetésről való testimoniumot. Dátum in 
Fagaras 22. Januarii 1688.

NB. 1688. 10. Decembris. Ebesfalván a mi kgls Urunk 
őnga contentálta az urat őkglmét készpénzül az háromezer 
forintrúl, co de fi. 3000, melyet az registrumban is beírtak, 
hova való pénzt adtunk őkglmének. Dátum Ebesfalva die 
et anno ut supra. Inczédi Pál mpr.1

Anno 1687. 22. Április. Párja Szebenbűl Jeddi 
uram irta memóriáiénak.

Búzának való helyek az hol vadnak:

1. Klechner uram házánál az külső házban és az ház 
héján is fér még.

2. Az klastrombán egy búzának való jó, tágas ház és 
egy kisebb lisztnek való kész ház.

3. Az klastrombán jó helyre az szuszékokat ha tesszük, 
ha Asszonyunk javallja.

4 Királybíró uram mellett levő pap házánál egy ház
üres.

5. Az Ebhát alatt egy ház vagy lisztnek, vagy búzának.
6. Az Őnga majorjában egy nagy bástya, az hol a 

sütőház is vagyon. Ugyanott egy jó tágas lisztes ház, a 
melyben a radnóti lisztet töltöttük.

Ezeken a helyeken kivűl sohúl búzának való hely 
nincsen, a hova most tehetnénk. Ezek szerint Őnga dispo- 
nálhat, kit hova tegyünk, ha hoznak.

1 E z u tán  a N a p ló  2a. la p já n  a k ö v e tk e z ő  c z ím -fe lje g y z é s  
k ö v e tk e z ik  : A. 1688. die 13. M ártii Fráter Kató keze alatt lévő ifjú  
Urunk őnsga fejér ruhájit számban vévén találtattanak jelen és hagyat- 
tattanak ugyan Fejér Kató keze alatt ez szerin t: —  A fejérruha  f e l 
s o r o lá s a  a zo n b a n  h iá n y z ik  s  a N a p ló b a n  a  k ö v e tk e z ő  b e j e g y z é s ig  
h árom  o ld a l ü res  h e ly  m aradt.
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S z e b e n .

Anno 1686. 26. Septembris. Szebeni számtartó, Grávuly 
Máté administrált 33 mása hunyadi vas árát. másájában 
tudván libr. 144 és adván egy mását in fl. 7'50. Summa 
ti. 247’50. Item 26 ökörbőr árát, tizét in fl. 1‘50, tizét in 
fl. 1'30, hátát in fl. 140. tészen fl. 36 40. Item száz fontos 
másával harmincz mása vasat, cent. 30, libr. 3000.

Anno 8. Decembris administrált Grávuly Máté Szeben- 
ben eladott hunyadi vas árát. 54 mását, másáját pro fl. 7'50, 
in summa négyszázöt forintokat, fl. 405. Qu.

Anno 1687. 27. Januarii administrált Grávuly Máté 
Szebenben maga inspectiója alúl eladott vasat tizenhét 
mását, cum fl. 750, tészen fl. 127'50. Ismét húsz mása 
vas árát, cum fl. 8, teszen fl. 160. Summa fl.1

19. Junii túró árat administrált. kit magunk adattunk 
kezében eladásra, fl. 54.

26. Junii. Máté Deák szebeni számtartónk két mása 
vasat, cent. nro. 2, szalonnát méretlen, nro. 5 (t. i. admi
nistrált).

Anno 1687. 24. Novembris nemes, vitézlő Grávuly 
Máté administrált, Hunyadrúl percipiált, keze alatt levő vasbúi 
Dridiffi Kocsis János és Posoritai János által, tíz mása 
vasat, cent. 10; írta 1440 fontnak, de az itt való másával 
találtatott csak ezernégyszáznak.

Item administrált Miklós deák által 240 rúdban kétezer- 
ötszázkilenczvenkét fontot, libr. 2592.

Anno 1688. die 15. Januarii. Grávuly Máté administrált 
vas árát ez szerint:

C ent. 15 in  fl. 9, fa c it  fl. 1 3 5 . Item  cen t. 5 in fl. 8, fa c it  fl. 40 . 
Item  cen t. 2 in fl. 8 5 0 , fa c it  fl. 17 . Item  cen t. 4  in  fl. 7 50 , fa c it  
fl. 30 . S u m m a fl. 222 .

Anno 1688. die 6. Mártii nemes, vitézlő Jeddi Péter 
pohárnokunk administrált harminczegy hordó bor árát, egy 
hordó borért huszonnegyedfél forintjával fizetvén, cum 
fl. 23V2. Item ezeken felül eladott egy hordó bor árát 
negyven forintot. In summa pro vasis 32, fl. 768'57.

Anno 1688. die 27. Mártii. Grávuly Máté szebeni szám- 
tártó administrált Szebenben eladott vas árát, fl. 66. Item 
szalonnák, disznó aprólék és avas árát (ígyí), ű. 34. Summa 
fl. 100. NB. Az fejérvári deákoknak adatta Őnga praefectus 
uram által.

1 A  v é g ö s s z e g  n in c s  fe lírv a , p e d ig  a b e j e g y z ő n e k  c sa k  k é t  
szá m so rt k e lle t t  v o ln a  ö ss z e a d n ia , h o g y  az e lm arad t v é g ö s s z e g e t ,  
a 287 frt. oO pénzt is  f e l j e g y e z h e s s e .
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Anno 1688. diebus verő diversis, mensibus Januario 
et Februario. Gravuly Máté szebeni számtartónk az felséges 
római császár szebeni statioban levő németek vitézi számára 
az Szebenben levő búzánkból, Enyedi Miklós praefectnralis 
deákunk által administrált: Fogarasi jószágunkért, cub. sax. 
nro. 600; kománai jószágért, cub. sax. 121; Brassó városáért, 
cub. 600. Háromszékért, cub. 600. Summa cub. 1921. Zabot 
fogarasi jószágért, cub. sax. 850; kománai jószágért, cub. 300. 
Summa cub. 1150. Ezekről quietáltattuk.

Die 7. Április. Gravuly Máté administrált harmincz 
veder színeczetet, ur. nro. 30.

Gravuly Máté die 16. Maji administrált vas árát, 
fi. 102'12. NB. Salamonhoz1 töttük.

A lv in cz ."
Anno 1688. 10. Februarii az újkeresztények újesztendő 

ajándékában hoztak késeket és bogálly {így!) edényeket 
ez szerint: Urunk őnga számára tiszta fejér, gyöngyházas, 
ezüstös nyelű kést, pár. nro 1. Asszonyunknak őngának 
rakott nyelűt, pár. nro. 1. Iffiú Urunknak alól tiszta fejér, 
felyűl festett gyöngyházas kést, pár. nro. 1. Ezeket Fráter 
Kató tette el az fejér, lakatos ládában.

Bokálly edényeket: Fejér mázas tálat, nro. 9. Kéket, 
nro. 2. Sótartót, nro. 2. Fejér csészét, nro. 2. Kéket, nro. 2. 
Fejér csecses kancsót, nro 3. Kéket, nro 1. Másféle fejér 
kancsót, nro. 3. Kéket, nro. 4. Vizes korsót, kéket, nro. 2. 
Fejért, nro. 1. Zöldet, nro. 1. Fejér, egy ej teles kancsót, nro. 2. 
Kéket is, nro. 1 Kék kannát, nro. 1. Félejteles, fejér 
kancsót, nro. 1. Kéket is, nro 1. Zöldihez adtuk.

Item orvosságnak való apró edényeket: Kancsót, nro. 12. 
Csuprot, nro. 11. Csésze formát, nro. 12. Pohár formát, 
nro. 12. Zöldihez adtuk.

Z a la tn a .
A. 1686.

Anno 1686. 24. J nuarii zalaknai udvarbíránk, Batizi 
János administrált pro anno 1685. odavaló jószágbúi annuatim 
tartozó nesteket huszonötöt, nro. 25. Rókabőröket ötven
négyet, nr. 54. Item pénzenváltott, kénesőben - fogott

1 E r e d e tile g  Boldvaihoz v o lt  írva , m it a f e lje g y z ő  k e r e sz tü lh ú z o tt . 
8 E r ed e tib en  All-Vincz.
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aranyat három girát, harminczhatodfél nehezéket, m. 3, 
p. 35725 mely teszen p. nro. 17972- Item frisseit aranyat 
egy girát és huszonnégy nehezéket, facit p. 72. Item 
bajniczai poraranyat harminczkilencz és fél nehezéket, 
m. 0, p. 391/* ; ennek fele pénzenváltott, contractusok 
szerint. Item méh- és disznóváltó pénzt, fl. 125'13. Berbées- 
és juhgyapjú-ára pén/.t, fl. 141‘02. Szénaára pénzt, fl. 192'72. 
A fenesiektűl pro ovibus 27, gyapjú árával együtt per- 
cipiált pénzt, fl. 3888. Mely teszen in summa fl. 497'73 Qu. 
Ezen költséget egészen, úgymint fl. 497*73, item ahoz a 
költőpénzbűi fl. 2 26, in summa fl. 500, adtunk vissza 
arany- s kéneső váltásra Batizi uram kezéhez, melyről való 
quietantiáját a többihez töttiik a rezes ládában.

Anno 1686. 1. Februarii administrált Bjatizi] J[ános] 
p[énzen] v[áltott|1 kénesőt nvolcz mását, cent. no. 8. Qu.

Anno 1686. 9. Februarii Buczi Kozma szebeni com- 
paniabeli görögnek a túlsó faciesen megírt, sub dato 1686. 
1. Februarii administrált, nyolcz mása kénesőt oda adtuk, 
cent. nro 8, másáját in fl. 150. Ilyen vásárlásokban: Egy 
vég aljábanszőtt matéria in fl. 130.1 2

Anno 1686. die 6-ta Április administrált Batizi János 
hívünk pénzünkön váltott kénesőt hét mását, cent. 7.

Két hiúzbőröket tizenhat forintban, in fl. 16.
Anno 1686. 8-va Április zalaknai inspektor, Batizi 

János hívünk kezében küldöttünk étekfogónk n. v. Csorvási 
János által arany és kéneső váltásra egy summában hat- 
száznyolczvanhét forintot kilenczven pénzt, fl. 687‘90.

Item committáltunk balásfalvi udvarbíránknak, hogy 
száz köböl búzát fordítson arra az szükségre, vagy pénzzé 
tegye, vagy ha alkalmatlanság s kár nélkül meglehet, a 
bányászoknak adja váltásban Batizi János, a mint ott az 
ára a búzának legjutalmasabban folv.

NB. Az feljebb specificált 687 forintnak, den. 90, 
háromszázhuszonhárom forintja almakereki kulcsár, Péter 
deák itt szebeni számvételbeli convict[ioja], os fl. 323'90.

Item fl. 364 in anno 1685. administrált fogarasi bor- 
lucrum, jóllehet az egyik része annak is, úgymint fl. 164, 
sertések ára. NB. Erről quietantiát kell bevárnunk.

Az búzaadás aránt oly mentsége lévén, hogy ha kiadja, bé 
nem szedheti rajtok és így ez okon búzát nem adván, az arrúl 
való dispositio semmiben ment. A commissionak visszakül
déséről committáltunk is balásfalvi udvarbíró uramnak.

1 A  z á r ó je le n  k ív ü l írt r ö v id íté s s e l .
2 A v á sá r lá s  to v á b b i f e ls o r o lá s a  e lm arad t s a N a p ló b a n  2—B 

so r n y i ü res h e ly  k ö v e tk e z ik .
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Anno 1686. die 23. Április Könczei Gábor étekfogónk 
által és fejérvári számtartó, Hadnagy Simon által küldöttünk 
Batizi János hívünk kezéhez ezer forintokat, oo fi. 1000, arany
váltásra.

NB. Ennek ötszáz forintja balásfalvi udvarbiránk admi- 
nistrálta, sub dato 1686. die 17. Április. Item négyszáz
ötven forintja den. 35 szebeni királybiró, Frank Bálint 
uram honoráriumban Iffiú Urunknak őngának adta száz 
aranyon, ítilőmester uram által elváltott pénz. Éhez ötven 
forintot, 35 pénz híjján, az (20.) jegyű költőpénzbűi adtunk. 
Summa fi. 1000.

Anno 1686. 24. Április az feljebb, 6. Április dátum 
alatt megírt hét mása kénesőbül adtunk Pap István szebeni 
companiabeli görögnek ötödfél mása kénesőt, cent. nro. 41 \í . 
Vöttünk tőle az árában velenczei közönséges gránátokat 
in summa százhatvanegy1 singet s egy fertályt, singit 
vevén pro fl. 3‘85 ; az ára tött fl. 621'78. Ezt az posztó 
árában leválta. Annak felette superálta az megírt kéneső
nek az ára a posztó árát cum fl. 54'49, ezen fl. 54'49 
pénzűi megadta. Quietantiát kiadtuk. Qu. A regestrumban 
errűl bővebb irás, keze Írása s pecséti alatt, van.

NB. A posztók ezek: 1. vég violaszín, ul. 307a. 
2-dik is viola, ul. 307.. 3-dik vég zöld, ul. S l ' l 1/2. — 4-dik 
is zöld, ul. 2673- — 5-dik karmasinszín, ul. 3073-1 2 — 6-dik 
medszín, ul. 13.

Anno 1686. 25. Április. Frank Petru nevű kereskedő 
ember vevén tárházunkból nyolcz mása kénesőt, az árát 
administrálta in summa flór. 1200, <x> ezerkétszáz forintot.

NB. Ezen kénesőnek hat másáját s három fertályát, 
co centen. 6‘3 rendeltük s parancsoltuk commissiónk által 
Fogarasban Boér Sigmond uram keze alól adatni. Item egy 
mását és egy fertályt, <x> cent. 11, adtuk abból a kénesőbűi, 
kit sub dato anno 1686. 6-ta Április administrált. etc. etc.

Anno 1686.3 4-ta Maji administrált nemes, vitézlő 
Batizi János uram kénesőben fogott, pénzünkön váltott 
aranyat nyolcz girát s harminczegy nehezéket s felet, 
m. 8, p. 3U/7 melynek nehezékszáma teszen B. G.4 com- 
putatioja szerint nro. 415 V2- Item pénzenváltott, frisseit 
aranyat egy girát s nyolczadfél nehezéket, m. 1, p. l 1/ ,̂ 
facientes p. 55 V2. Item termés, pénzenváltott aranyat tizen
három nehezéket p. 13. Qu.

1 Százhatvanhárom-iól van  ja v ítv a  s a ja v ítá s  la p s z é le n  szám -  
j e g y g y e l  is  (161) j e lö lv e .

* E r e d e tib en  to llh ib á b ó l nJ i -n ek  van  írva.
3 L a p s z é l j e g y z e t :  N B . Új administratiók.
4 Belényesi György n e v é n e k  k ezd ő b e tű i.



Anno 1686. 29. Április administrált pénzünkön váltott 
kénesőt hetedfél mását, cent. no. 6 7 2 *

Ezt azért írtuk post 4. Maji, mivel az quietantiát 
utána adtuk ki.

Item, ugyan sub dato 4-ta Maji administrált zalaknai 
jószág Szent-György adajában ötszáznyolczvanegy forintot. 
Hal árát, száz forintot, fi. 100. In summa fi. 681. Ezt külön 
quietantiában adtuk ki.

Anno 1686. die octava Maji percipiálta tárházunkbúl 
Batizi János hívünk az maga sub dato a. 1686. 4-ta 
Maji administrálta, jószág summája proventust, az hal árán 
kivűl, úgymint flór. 581, ötszáznyolczvanegy forintot
kéneső váltásra. Item az feljebb megírt dátum alatt, ismét 
adtunk Batizi János kezében arany váltásra fl. 450, négy- 
százötven forintot, Alvinczi Péter itilőmester uram őkglme 
által folyópénzzé cserélvén az száz aranyakat, aur. 1 0 0 . 
Egy summában azért die 8 - Maji anni 1686. percipiált 
ezerharminczegy forintokat, fl. 1031, melyről írott quietan- 
tiáját a kétfelé nyíló ládában töttük.

Anno 1686.‘die 8  Maji. Hodsa Kozma nevű kereskedő 
ember vévén tárházunkbúl négy mása kénesőt, az árát 
administrálta, flór. 600.1

Anno 1686. 20. Junii administrált Batizi János hívünk 
pénzünkön váltott kénesőt tiz mását s három fertályt, <x> 
cent. no. 10, fért. no. 3. in vasculis 43, melyről quietáltuk.

Anno 1686 21. Junii küldöttünk Batizi János zalathnai 
udvarbíránk perceptiojára, váltásra, étekfogónk, Bíró János 
által küköllővári, ugyaneznap administrált proventust, ezer 
forintot, fl. 1 0 0 0 .

Anno 1686. 20. Julii. Pap István nevű görögnek anno 
praesenti die 7. Április vött 75 sing gránátjának az árában, 
singit számlálván in fl. 3‘80, adtunk két mása kénesőt. 
NB. Tevén az megírt gránát ára fl. 285, superálja cum 
fl. 15. Azonkívül készpénzen vött tárházunkbúl két mása 
kénesőt, cent. 2 , az árát készpénzül administrálta három
száz forintot, fl. 300. Azonkívül az megírt 15 forint super- 
fluitást,summafl.315. — 1. sacskóban imperialis, zlót,facientes 
fl. 231. — 2-dik sacskóban tíz pólturás promiscue, fl. 84.

Anno 1686. 30. Julii. Fogarasi Tamás nevű görögnek 
ez szerint adtunk posztója árában és készpénzért kénesőt: 
Yinczen praefectus uram által vött hatvanegy sing fajlan- 
disnak az ára cum fl. 3'70 facit fl. 225'70. Tizennégy

1 E zu tá n  e g y  té v e d é s b ő l  b e ir t b e j e g y z é s t  k e z d e t t  m eg  a N a p ló  
írója , m e ly n e k  k e r e s z tü lh ú z o t t  s z ö v e g e  ez  : Anno 1686. 1. Jun ii admi
nistrált Fábián János első fejér lisztet, s. cub. 10. —  2-dik * . . . .

Szádeczky B .: I. Apafi M. fejedelem udvartartása. 31
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sing angliait, singit in fl. 4‘50, fl. 63. Item Vásárhelyt vött, 
ötvenhat sing fajlandisnak az ára cum fl. 3'70 facit fl. 207. 
Egy summában az árok tevén fl. 495'70. Adtunk mind
ezeknek az árában négy mása kénesőt, cent. nro. 4, mely 
superálván cum fl. 10430, készpénzül megadta azon 
flór. 104‘30 és így semmivel adós nem maradt Őnga. Item 
vött készpénzen két mása kénesőt, .cent. no. 2, facit fl. 300.

Anno 1686. 16. Augusti administrált njemzetes] v[itézlő] 
B[atizi] J[ános] pénzünkön váltott kénesőt négy mását, 
cent. no. 4. Item eodem die sajtokat no. 43 az nagyobb 
esztinárúl. Az kisebb sztinárúl (így.1) sajtot százat, no. 100 
NB. Ezeknek font számárul nem volt írása balásfalvi 
majorosnak. Tehenek gyűjteménye vajat négy cseberben. 
1 deberkében, 10 vedret, ur. 10. Qu.

Anno 1686. die 7. Septembris küldöttünk Batizi János 
zalaknai udvarbiránk kezéhez Csorvási János étekfogónk 
által váltásra ezer forintokat, fl 1000. Melynek flór. 500 
Apor uram őkglme 5-dik septemberi administrátiójábúl 
való; negyven forintja, co fl. 40, (47) jegyű költőpénzbűi 
való, az többi állott száz aranyakbúl, az aranyat in fl. 4'60 
erogálván, teszen fl. 460. Summa fl. 1000.

Anno 1686. 10. Septembris. Pap István szebeni görögtűi 
vött Onga posztót ez szerint. Medszín: 1. vég ul. 30, fér. 3. — 
2. végül. 30, fér. 3. — 3. végbűi ul. 141/,,.— Summa ul. 76. 
Violaszín: ul. 29, fér. 3. Külön vétetvén a medszín és singi 
in fl. 4. computáltatván, teszen in summa fl. 304. Külön 
ismét a violaszin, ul. 29'3 és singi in fl. 3'85 computál
tatván, teszen fl. 114'53.

Item annakelőtte Szebenben az török követnek vitetett 
volt fel Asszonyunk őnga Gálffi uram által ugyan medszínt, 
ul. 5, melynek is fennmaradt volt az ára, úgymint ti. 20. 
Summában tévén a posztó fl. 438‘53. Adtunk Szebenben 
levő kénesőbűi három mását, cent. no. 3. NB. Három mása 
kénesőnek az ára teszen fl. 450. Subtrahálván az posztó 
árát, marad super abundantia fl. 11*47. Mely fl. 11'47
18. Septembris megküldött Szebenbűl Jeddi uram és én 
Igaz Gáspárné asszonyom által béküldtem. 1

1 E n n ek  a sz e p t. 1 0 -ik e  a la tt le ír t v á sá r lá sn a k  k if iz e té s é r ő l a 
N a p ló b a n  a Görögök ez . fe je z e th e z  c s a to lv a  (4 0 7 a . 1.) e g y  k ü lö n  papír- 
sz e le tr e  irt, e r e d e t i g ö r ö g  s z ö v e g ű  n y u g ta tv á n y a  m aradt rán k . E  n y u g -  
ta tv á n y t  — m int az ud var g ö r ö g  k e r e s k e d e lm i ö s s z e k ö t te té s é n e k  e g y ik  
ig e n  é r d e k e s  e m lé k é t  — a láb b , a s z ö v e g  fo ly a m á n , h a so n m á sla tb a n  
k ö z ö ljü k . S ő t  ez t , Darkó Jenő  f ő isk o la i tanár úr s z ív e s s é g é b ő l ,  a 
n y u g ta tv á n y  átirt é s  h e ly r e á llíto tt  s z ö v e g é v e l  s a s z ö v e g  m a g y a r  
fo rd ítá sá v a l is  k ie g é s z íth e t jü k . E z  u tó b b ia k  e lk é s z íté s é é r t  e z  úton  
is  h á lá s  k ö sz ö n e te m e t  fe je z e m  ki.
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A szöveg helyreállítása az orthographiai hibák kijavításával .-
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7TÓ7C7] a t é © a v t c .

A szöveg fordítása:
Én Eustathios a Nikolaos fia adtam az igen előkelő 

királynénak, Bornemisza Annának 81 sing ruhaszövetet 
324 forintért és 293/4 sing biolost (= béllést ?) 114Va 
forintért, összesen 438x/2 forintért, azaz négyszázharmincz- 
nyolcz és félért. Ezért adtak nekem három mázsa kénesőt 
(higanyt) 450 frt. árban. Kifizettem a fölösleget IIV 2 lrt-‘ 
bán és ezekre adom eme sajátkezű írásomat s ráteszem 
az én pecsétemet is.

1686. szeptember 4. Szebenben.
Popi (=Pap?) István.

1 A nyugtatvány hátúlsó lapjára a feljegyző íródeákétól elütő 
í ássál még ez van feljegyezve : Pap István quietantiája az kénesőről.

31*

\



484

Anno 1686. 15. Septembris administrált Batizi uram: 
M.-váradgyai harminczad pénzt, fi. 231. Szászvárosi har- 
minczad pénzt, fl. 180. Brádi harminczad pénzt, fl. 46'96.

Anno 1686. 20. Septembris fogarasi Görög Demeter,
ott lakos görögök birája és más görög ........................... 1
által küldöttünk be az portára bizonyos vásárlásokra (melyek 
az regestrumban be vadnak írva) két mása kénesőt, cent. 
no. 2, fogarasi bóltbúl.

Anno 1686. 21. Septembris. Biró János által küldöt
tünk Batizi János zalaknai udvarbíránk keze alá, az maga, 
sub dato 15. Septembris administrálta harminczad proven- 
tust, fl. 457‘90, arany váltásra, kirűl quietantiának kell bejönni.

Anno 1686. 22. Octobris. Hátszegi Nicola nevű görög
nek ugyanezen napon administrált egy mása kénesőt adtunk 
vévén tőle gránátposztót, 1 végben violaszint, ul. 31*1, egy 
darab medszínt, ul. 6'1. Summa ul. 37*2, singit in fl. 375, 
teszen fl. 140‘61. Maradt adósa fl.9’48.

Anno 1686. 28. Octobris n. vitézlő Batizi János admi
nistrált huszonnégy kosár méhet, nro. 24.

29. Octobris faggyat administrált, Gálffi percipiálta, 
libr. 545.

Anno 1686. 30. Octobris administrált nemes, vitézlő 
Batizi János tárházunkban kénesőben fogott aranyat tizen
három girát, húsz és fél nehezéket, m. 13 p. 2072. In 
summa facientes p. 64472. Frisseit aranyat egy girát és 
harminczhetedfél nehezéket, m. 1 p. 361/2, facientes p. 8572. 
Item termésaranyat huszonnégy nehezéket, p. 24. Item 
bajiczai poraranyat, negyven nehezéket s batka nyomót, p. 40. 
Item tűzifa árát huszonnégy forintot, fl. 21. Disznóváltó 
pénzt, fl. 83'17. Méhváltó pénzt, fl. 37'20.

Anno 1686. 5. Novembris administrált n. vitézlő Batizi 
János jószágbeli summapénzt, fl. 370. Hal-ára pénzt, száz 
forintot, fl. 100. Vaj-ára pénzt, nyolczvannégy forintot 
den. 80, fl. 84‘80. Sajtot az nagyobb sztinárúl ötöt, 
no. 5, az kisebbik sztinárúl ötvenötöt, no. 55. Qu.

Anno 1686. 8. Novembris. Szebenben levő kénesőbűi 
(én magam keze alul) Csorvási János által hozattunk s 
adtunk Fejérváratt lakó Nephtali nevű sidónak másfél 
mása kénesőt, cent. no. l 1/2, melynek árát administrálta is, 
másájáért fl. 150. Summa fl. 225.

Anno 1686 13. Novembris administrált Batizi János 
hivünk az nagyobbik sztinárúl nyári tömlőtúrót négyet, 
no. 4, őszi tömlőtúrót hármat, no. 3, ordát egyet, no. 1.

1 Feljegyző a másik görög nevét nem tudta s a név későbbi 
bejegyzésére üres helyet hagyott. >
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Item az kisebbik sztinárúl nyári tömlőtúrót négyet, no. 4, 
őszi tömlőt hármat, no. 3, ordát egyet, no. 1. Item az 
nagyobbik sztinárúl sajtot tizenhetet, az kisebbik sztinárúl 
sajtot ötvenötöt, no. 55.

NB. Semmi font száma nem volt.
Anno 1686. 26. Novembris administrált nemes, vitézlő 

Batizi János abrugbányai taxa, kénesőben fogott aranyat 
nyolczvannégy nehezéket, p. 84, melynek restantia defectusa' 
lévén p. 16, aranyúl az időhöz képest fel nem vehetvén, 
suppleálta pénzűi s administrált pro p. 16 =  fl. 44, <x> negy
vennégy forintokat, nehezékjét computálván in fl. 2*75.

Item administrált középjószág annuális summájában k.1 
fogott aranyat százharminczkét nehezéket, p. 132; defec
tusa ennek is lévén p. 18, pro supplemento administrált 
fl. 49'50 co negyvenkilencz forint ötven pénzt. A két rend
beli aranynak summája teszen m. 4. p. 24, facientes p. 216. 
Item egy hiúzbőrt in fl. 8.

27. Novembris administrált pénzen váltott, égy mása 
s három fertály kénesőt, co cent. no. V /:i-

Item 28. Novembris administrált Batizi uram topán
falvi harminczad proventust, fl. 328. Gyapjú árát, fl. 134*85. 
Urbárium proventust, fl. 8Q. [Summa fl.] 542*85.

Anno 1687. 23. Januarii. Koprocz Nicula nevű keres
kedő embertűi vásárlottunk ilyen egyetmásokat; Egy vég 
medszín gránátot ul. 31, singit fl. 3'80, facit fl. 117*80. 
Verescsizma-színt ul. 23, cum fl. fl. 3*80, facit fl. 87*40. 
Égszin atlaczot ul. 10, végit pro fl. 18, facit fl. 32*40. 
Sárga atlaczot ul. 10, végit pro fl. 18, facit fl. 32*40. 
Item veres tafotát, ul. 16. Rósaszín tafotát, ul. 8. Zöld 
tafotát, ul. 21. In summa ul. 45. Singit den. 40, tészen 
fl. 18. Ezen vásárlásoknak ára tészen in summa fl. 255*20. 
Committáltunk adatni Szebenben levő kén esőbűi két mását, 
oo cent. no. 2. Suppleált fl. 44*80.

2. Mártii administrált Batizi János zalatnai udvar- 
bíránk annuatim tartozó, ötvennégy rókabőröket, nro. 54. 
Nestbőröket huszonhetet, nro. 27. Percipiálta Gálffi a 
rókabőröket.

Anno 1687. 16. Mártii. Az mely posztót (fajlandisokat) 
az tavalyi esztendőben, úgymint anno 1687. az többi görö
gökkel együtt vétettünk volt (kiknek is az többinek, úgy
mint Eagarasi Tamásnak, Kis Kozmának pro ul. 77 meg
fizettünk), maradván el az akkori fizetéstűi Zoltán, és 
Morgán Demeter részekrűl ul. no. 148, computálván singit 
annak is, mint a többinek, in fl. 3*70 teszen fl. 547*60.

1 T. i. kénesőben fogott aranyat.
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Adtunk a megírt görögöknek innen a fagarasi közép bóltbúl 
öt mása kénesőt, <x> cent. no. 5, mely leszen cum fl. 150, 
in summa flór. 750. Készpénzt adtanak bé kétszázkét 
forintot, fl. 20240 {így.0. Quietantiájokat bévöttük ekkor 
tőlök s annihiláltuk. KB. Az görögök nevezeti alatt is be 
van írva ex superabundantia {így!).

Anno 1687. 27. Mártii. Bíró János által hajtattanak 
onnan öreg ökör no. 21, tehén no. 3, negyedfű tulok 
no. 6, harmadfű tulok no. 6, harmadfű 1 ünő-tinó no. 5. In 
summa no. 41. Becsültettek in fl. 178. Két tulok bírságban 
vött, in fl. 15 s quietáltuk róla; az többi becsült marhák.

Anno 1687. 12. Április küldöttünk Peres György által 
Batizi János z;4aknai udvarbíránk kezéhez ezerszáz forin
tokat, oo flór. 1100 arany váltásra, melynek fl. 640 Apor 
István uram administrálta, flór. 400 fagarasi gostina pro- 
ventus, flór. 60 oklosi bor ára.

Anno 1687. 15. Április. Fagarasi Tamás görögnek 
adtunk bizonyos vásárlások árában (melynek specifice ezen 
könyvben az Görögök nevezeti alatt fel vannak írva),2 innen 
a fagarasi közép bóltbúl, Ebesfalvárúl Szilágyi szállította 
kénesőbűi négy mását, cent, no. 4. Item készpénzen adtunk 
két mását, co cent. 2, melynek az árát administrálta.

Anno 1687. 2. Maji. Batizi János administrált tartozó 
Sz. György adajában jószágunkon szedett marhát no. 52, 
ezeknek az árok ottvaló becsű szerint tészen fl. 376.

9. Maji. Batizi János zalatnai udvarbíránk administrált 
pénzenváltott, bé nem foglalt poraranyat száz nehezéket, p. 4.

Anno 1687- 14. Maji. Peres György által küldöttünk 
Zalaknára Batizi János kezéhez aranyváltásra hatszáz 
forintot, fl. 600, Apor István uramtól in anno 1686
30. Octobris elváltott pénzbűi az öreg fejér ládából. Item 
kéneső váltásra négyszáz forintot, fl. 100. néhai István 
deák radnóti udvarbíró ratioibúl való convictio summából.

Anno 1687. 14. Maji adtunk tekintetes Teleki Mihály 
bátyám uramnak őkglmének bizonyos fizetésében hat mása 
kénesőt, cent. no. 6. Két másáját Szebenbűl, 1686 bán 
administráltat. Egy mását három fertályt 1686. 27. Novembris 
administráltat, egs' fertályt ahoz. Két mását commissio által 
Zalaknárúl Batizi uramtól. Mely hat mása kéneső ára tészen 
fl. 900, x) kilenczszáz forintokat, őkegyeimének pénz, búza, 
zab fizetésén kívül, huszti főkapitányságabeli conventiójának

1 A két utolsó helyen az eredeti szövegben 3 ad fií-nek van írva.
s A vásárlásnak részletezett leírását és Fogarasi Tamásnak a 

kifizetésre vonatkozó elismervényét a Görögök ez. fejezetnek ugyan 
azon napi bejegyzése alatt csakugyan feltaláljuk.
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két esztendei restantiáira, úgy hogy, ha őkglme fizetését a 
kéneső ára superálja azt refundáija őkgle, ha penig deficiál, 
azzal is tartozunk, melyet mind az őkglme, s mind minket 
tudósító huszti tiszteink informatioi igazítanak el.

Anno 1687. 15. Maji az feljebb megírt, 9. Maji admi- 
nistrált száz nehezék poraranyat főhopmester, Naláczi István 
uram állal kiadtuk; lengyel királynénak Macskási uram 
által küldetett.

Anno 1687- 27. Maji. Peres György által administrált 
Batizi János pénzenváltott kénesőt kilenczedfél mását, oo 
cent. 8VS.

Anno 1687. 28. Junii. Batizi János percipiált kezéhez 
aranyváltásra fogarasi korcsoma proventust, fi. 987'99. 
Ugyan maga administrálta marosváradgyai, szászvárosi, 
brádi harminczad proventust kéneső váltásra, fi. 555‘60. 
In summa percipiált fi. 1543*59. NB.1

Anno 1687. 29. Junii. Frank Péter nevű kereskedő 
embertül vásároltunk ez szerént: Rózsaszin gránátot ul. 11'2, 
singit in fi. 3*50, facit fi. 4025. Medczin grant (így!) ul. 7*2, 
facitfl. 26*25. Rósaszín csimazint (így!) ul. 17, singit fi. 3*50, 
facit fi. 59*50. Ötven font nádmézet, fontját den. 40, 
facit fi. 20. Két sing s egy fertály veres atlaezot, singit 
fi. 1 *80, facit fi. 4*05. Az ötven font nádmézet adtuk Bold- 
vaihoz. Ezen vásárlásoknak az árok teszen in summa 
fi. 150. Committáltunk Szebenből adatni egy mása kénesőt, 
cent. nro. 1. NB. Ezen kilenczszáznyolczvanhét forinthoz s 
kilenczvenkilencz pénzhez, co 987*99, adtunk balásfalvi 
proventusból tizenkét forintokat, fi 12, arany váltásra. Már 
tészen egészen fi. 1500. Item az kéneső váltani való pénzhez, 
az ötszázötvenöt forinthoz s hatvan pénzhez adtunk balás
falvi proventusbúl negyvennégy forintokat s negyven pénzt, 
fi 44*40. Már tészen a kéneső váltani való pénz fi. 600. 
Egészen summájok tészen 2100, oo kétezerszáz forintokat, 
melytűi quietált bennünket.

1687. 15. Julii. Batizi János administrált tárházunkban 
kénesőben fogott, pénzenváltott aranyat, m. nro. 16 p. 18, 
melynek százötven nehezékje középső jószág taxája, co 
p. 150. Item frisseit, pénzenváltott aranyat hetvenhét s 
fél nehezéket, p. 777-2- Item termés aranyat a lesestiek 
taxáját, p. 18 és pénzenváltottat is, p. 2. Item bajczai 
aranyat porul, p. nro. 41. NB. Ennek fele pénzenváltott, 
fele pedig azon jószág summája

NB. die 26. Julii ezen 15. Julii administrált aranyat

1 A várható megjegyzés itt elmaradt s ez a N B. a szövegben 
alább kővetkezőnek tartalmára utal.



adtuk Bqlinyesi György kezibe felverésre. Az ötvösök 
kezekben adni szokott rendben fel vagyon írva.

24. Julii. Batizi János administrált tárházunkban pénzen- 
váltott kénesőt, négy mását s három fertályt, cent. nro. 4 .

28. Julii administrált faggyat két mását. Egyikről 
quíetáltuk, második mását a tisztek kezéhez adattuk Rad- 
nóton. Font száma a két másának találtatott lib. 260.

Anno 1687. 16. Septembris. Bíró János étekfogónk 
által küldöttünk Batizi János zalatnai udvarbíránk kezéhez 
aranyváltásra pénzt ilyen neműt s e szerint: Ebesfalván 
most administrált külömb-külömbféle proventus, íior. 500. 
Gyalogok fizetésétül maradt küküllővári proventus, flór. 414. 
(32) jegyű költőpénzbűi, flór. 8 6 . In summa ezer forintokat, 
fi. 1000. Az korcsoma proventuson penig committáltuk 
kénesőt váltani. Az quietantiát die 3. Octobris meghozván, 
bétettük a rezes ládában.

Sub dato 1687. 19. Septembrís administrált fejérvári 
sokadalomra Bíró János étekfogónk kezéhez marhák véte
lére : M.-váradgyai harminczad proventust, fl. 300. Szász
városi harminczad proventust, fi. 100. Brádi harminczad 
proventust, fl. 60. Melyekről külön-külön küldtünk quie
tantiát. Item pro hoc anno tartozó kecskebőrök árát fl. 132, 
co százharminczkét forintot. Errűl külön quietáltuk.

Anno 1687. 20. Octobris administrált Batizi János 
pénzenváltott kénesőt nyolcz mását, cent. 8 . Bányászok 
summája kénesőt két mását, cent. 2. Négy őszi sajtot, 
no. 4. Kászu sajtot, 16.

Anno 1678. 8 . Decembris zalatnai udvarbíránk, Batizi 
János administrált tárházunkban: Summa pénzt pro ultimo 
termino, fl. 6 6 6 . Vaj-ára pénzt, fl. 84'80. Tűzifa-ára pénzt, 
fl. 80‘60. Urbárium pénzt, ti. 80. Sajt-ára pénzt, fl. 89‘55. 
Topánfalvi harminczad proventust, fl. 132. Disznóváltó 
pénzt, fl. 178’14. Méhváltó pénzt, fl. 42'57. Gyapjú-ára 
pénzt, fl. 228'45. Fekete bárány gyapjú-ára pénzt, fl. 28'42. 
Summa administrationis facit fl. 16l0'83. Item Abrudbánya 
városa annualis tax. kénesőben foglalt aranyat, p. 1 0 0 . 
Középső jószág, kénesőben fogott aranyat pro ultimo ter
mino, pro 150. Pénzenváltott, kénesőben fogott aranyat, 
p. 775. Pénzenváltott, frisseit aranyat p. 87. Pénzenváltott 
termés aranyat p. 5. Bájczai por aranyát, melynek fele 
summájokban, fele pénzenváltott, p. 14. Summa facit 
p 1131.

Anno 1688. die 8 . Januarii ez felyül 1687-ben 8 . 
Decembris administrált aranyat ujobban felmérvén, prae- 
fectus Inczédi Pál uram előtt, az őngok boltjokban; per- 
cipiáltam azon igaz mérték szerént in summa p. 1131, > 3

— 488 —
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ezerszázharminczegy nehezéket cementre, melyről adom ez 
testimoniálisomat. In Fogaras anno, die praemissis Belinyesi 
György inpr. — Teszen girát nro. m. 23 p. 27.

1688. 27. Februarii. Ötvös Belinyesi György uram ezen 
aranyat így administrálta: Elsőben hozott be aur. 300, 
melyet az ifjaknak fizettetett Őnga ki januári fizetésekre, 
négy forint ötven pénzben egyet-egyet,

Azután adott fel aur. 400, melyet Székely László és 
Bánfi György uraméktúl, az uj török császártól jött kapucsi4 
pássá számára kölcsönkért aranyért fizettetett Önga.

Item ma, 27. Februarii administrált vertaranyot nro 400, 
<x> négyszázat. In summa administrált vertaranyat ezer- 
SZdiZüit̂  oo aur. 1100. Egy girábúl adván be 72 aranyat. 
Ez 1100 arany tenne m. 15 p. 13*/4. Első olvasztásban 
az egész summából apadott p. 31. A czementben maradt 
ezüst s kevés arany is m. 7 p. 3 OV2  lU ■ így telik ki az 
kiadott aranya, m. 23 p. 27.

Ennek czementelésétűl 25 pénzivei kelletik fl. 5*75. 
Verísitül penig három pénzivei kelletik fl. 33. Summa 
fl. 38*75. Fát maga pénzén vett 9 1 2 szánnal, fl. 2‘97. fl. 41*72.

NB. Solutus.
Die 14. Mártii zalatnai udvarbíránk administrált tavalyi 

restantia hal árát, úgymint pro anno 1687, százkilenczven- 
kilencz forintokat s ötven pénzt, .0®  f l .  199*50.3 Item sajt 
árát, fl. 52*88.4 Rókabüröket nro. 54, nesteket nro. 27.5

Anno 1688. 17. Junii küldtünk Szebenben Kóbori által 
négy mása kénesőt, cent. no. 4. Mely négy mása kénesőt 
vettek meg Ábrahám, Salamon, Naphtali nevű sidók, 
mását in fl. 160 vévén. Teszen in summa az 4 mása kén
esőnek az ára fl. 640, melyet administrált az feljebb meg
írt étekfogónk tárházunkban 22. Junii anno 1688. Foga- 
rasban. NB. Az lapos ládában töttem jedzéssel.

Anno 1688. die 20. Julii nemes, v. Batizi János zalak- 
nai udvarbíránk administrált tárházunkban tizenkilencz 
mása kénesőt, cent. nro. 19. Melynek tizenhárom másája 
és fél mása, libr. 45 pénzenváltott in hoc anno 1688, 
centr. nro. 131/2, libr. 45. Item két másáját, az zalaknai 
bányászok taxáját, pro primo termino centr. 2. Tavalyi restan
tia proventus is pro anno 1687. három mása és tizenöt 
font kénesőt, centr. nro. 3, libr. nro 15, melynek is centr. 
nro! 2 az zalaknai bányászok taxája pro ultimo termino.

1 Eredetiben Capucsi-nak írva. - .
2 A .9 itt esetleg 4-nek is olvasható. Valószínűbb azért a 9, 

mert 4 szán fáért a 2 frt. 97 pénz igen magas ár volna.
3 4 Lapszélen megjegyezve: Az kis ládában
5 Ugyancsak lapszélen: Grál fi uram keze alá.



490

Item pénzen váltottat, cent. nro. 1, oo egyet, libr. nro. 15. 
In summa pénzenváltott kénesőt, faciunt cint. nro. 17, <x> 
tizenhetet. Tavalyi és ezidei bányászok taxáját, cent. 
nro. 2, oo kettőt. In universum administratiója tészen cent. 
nro. 19.

Anno 1688. die 21. Julii nemes, v. Sescsori Sorbán 
fogarasi udvarbíránk administrált árpakását két vékát, 
metr. 2, köleskását két vékát, metr. nro. 2, hariiskakását 
két vékát, metr. nro. 2. Kászu sajtokat tizenkettőt, nro. 12. 
Sert két átalagban tíz vedret, in vas 2, cont. urnr. 
nro. 10.

Anno 1688. 16. Augusti adattunk Fogarasbúl Dengyer 
János nevű kereskedő embernek fiz mása kénesőt bizonyos 
áron, másáját in ti. 160, teszen az ára in summa az tíz 
másának fi. 1600; mely summa pénzt percipiáitattunk itt 
Ebesfalván praefectus uram által.

Anno 1688. die 10. Septembris a mi kgls Urunk őnga 
kgls disposiiinjából percipiáltam arany- és kéneső váltásra 
t. nemzetes lnczédi Pál praefectus uram őkglme által 
ezerhatszáz forintokat, <x> fl. 1600, mely pénz nem régen,
16. Augusti Fogarasban eladott tiz mása kéneső ára, mely
ről tettem ez írásomat futuro pro testimonio et cautela. 
Ebesfalva die et anno ut supra Batizi János mpr.

Anno 1688. 10. Septembris. Batizi János administrált 
tárházunkban kénesében fogott aranyat, m. nro. 13, p. 
nro. 36. Ennek p. nro. 150 középső jószág summája pro 
primo termino, p. nro. 55 tavalyi restantia, pénzenváltott.

Item frisseit aranyat m. nro. 2, p. nr*>. 18; ennek p. 
nro. 50 restantia, pénzenváltott. Item Bajczai poraranyat 
p. nro. 341/2, ennek fele summa, fele pénzenváltott. Item 
lezestiek summa, termés aranyat, p. nro. 18V2 5 ennek p. 
nro. V8 pénzenváltott. In summa facit p. nro. 827. Qu.

Anno 1688. 10. Septembris administrált Batizi János 
106 őszi sajtoknak az árát, fl 40, pro anno 1687. Pro 
anno 1688. 185 ujan sajtoknak az árát, fl. 185. Item 
dévai harminczad proventust, fl. 159‘80. M.-váradgyai har- 
minczad proventust, fl. 90. Az rézedényes harminczad 
proventusát, fl. 46 In summa facit fl. 520'80. Qu.

Anno 1688. 20. Septembris adattunk Fogarasból
Gfyenka Nikula fogarasi kereskedő embernek két mása 
kénesőt, másáját in fl. 160. Teszen az ára in summa 
fl. 320, mely pénzt percipiáltattunk Ebesfalván praefectus 
uram által, melyet feladott őkglme.

Anno 1688. 22. Decembris adattunk Ebesfalván 5. 
Augusti 1688. a vásárlásokról költ görögök quietantiája 
szerint Policseni Görög Szávának a maga részében, mely tött
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íl. 413*50, Ebesfalváról három mása kénesőt, eum fl. 160 
computálván, teszen fl. 480; a mely superálván a tőle való 
vásárlást cum íl. 66 50. Ezt a több görögök vásárlására 
kell tudni, mikor igazítás lészen, Görög Száva osztán tar
tozzék az több görögöknek refundálni. Item, ugyiin Ebes
falváról, ugyanakkor adtunk ismét egy mása kénesőt, mely 
esett a tavaszszal megvett s ki nem adott egy mása kén
eső helyében, melyet benn felejtett volt.

Anno 16^9. 23. Februarii zalaknai udvarbiró Batizi 
János uram administrált gyapjú-ára pénzt, fl. 229 98. 
Disznóváltó pénzt, fl. 307*42. Méhváltó pénzt, fl. 55*44. 
Felső jószág tűzifa árát, fl. 80*60. Kecskebőrök árát, fl. 132. 
In summa administrált, fl. 815*44. Item eodem die admi
nistrált őkglme rókabőrt nro. 54, nestet nro 27, hiúzt 
nro. 2, in fl. 20.

Anno 1689. die 9. Mártii havasalföldi Pavel Gergely 
nevű örménynek adtunk két mása kénesőt, másáját cum 
fl. 160 Adott érte öt vég landis posztót, melyeknek az 
ára tészen fl. 110, item készpénzt fl. 210; in summa 
fl. 320, harminczadjával együtt.1

Anno 1689. 28. Április zalaknai udvarbiró, Batizi János 
uram administrált bonumokat az alább megirt rend szerint, 
úgymint: Kénesőbe fogott aranyat, mar. 11 p. 24, facit 
in summa p. 552. Ennek p. nro. 402 pénzenváltott arany; 
item p. 150 középső jószág summa aranya. Pénzenváltott 
frisseit aranyat p. 12. Bajczai poraranyat p. 12, ennek is 
fele pénzenváltott, fele ismét summába való.

1689 21. Maji adatott Urunk őnga Batizi uramnak 
arany- és kéneső váltásra kétezerhatvanegy forintot s 
negyvennégy pénzt, fl. 2061*44. NB. Ennek fl 300 hunyadi 
proventus, fl. 600 rónaszéki só-ára, fl. 265 küküllővári 
korcsoma proventus, fl. 201 udvarhelyi korcsoma proven
tus, fl. 150 Réti 1 2 Zsigmond ratiojáért adott pénzféle, fl. 445*44 
Batizi uram administrálta pénz. In summa fl. 206U44.

1689. 3. Octobris. Batizi János zalatnai udvarbíró 
a ministrált kénesőben fogott aranyat tizeiínyolcz girát, 
öt nehezéket, m. 18*5, facit p. 869. Frisseit, pénzenváltott 
aranyat egy girát s harminczegy nehezéket, m. 1*31. Ter-

1 E bejegyzés után 1689. márcz. 5. dátum alatt egy keresztül 
húzott beírás van a következő megjegyzéssel kísérve : N B . B a lá s -  
f a lv i  p r o v e n tu s  lévén , a z é r t  h ú z tu k  k i, o d a  ír v á n  fe l. Lásd ezt ott 
16i9. m ára . 9. alatt szószerint feljegyezve, de az itt kihúzott szöveg 
végéhez fűzött következő megjegyzés kihagyásával: P r o  a n n o  p r a e -  
te r ito  1 6 8 8 .

2 Eredetiben igy, Réti-nek irva, bizonyára a többször előfordúlt 
Rétyi helyett.
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més aranyat, p. nro. 79. [Lapszélen:] Ennek p. 18 a 
lezestiek taxájok. — Bajczai pofaranyat, p. 12,' <x> tizenkét 
nehezéket.

1689. 12. Octobris. Batizi János >zalat.nai udvarbíró 
pro anno praesenti administrált urbariítm szerént tartozó 
kecskebőrök árát, fl. 132.  ̂ :°'

1689. 28. Novembris vásároltatván a die 24. Novembris 
ad diem 28. Novembris Urunk őnga Buczi Kozmától vásár
lásokat ez szerént: Százhetvenhat sing fajlandist, singit 
fl. 3'70 pénzen, teszen fl. 651‘20. Angliait tizenkilencz 
singet, singit cum fl. 4*50, teszen fl. 85. Lengyelországban 
költött az magáéból posztók harminczadjától, fl. 174. 
Summa teszen fl. 910. Melyekért parancsolt Urunk őnga 
Ebesfalváról nyolcz mása kénesőt adatni, úgy hogy a mi 
superfluitas leszen, úgymint fl. 370, tartozzék akár vásár
lásid, akár pénzűi, mikor Őnga kévánni fogja admini- 
strálni, tevén az 8 mása kéneső ára fl. 1280.

Anno 1689. 28. Decembris administrált Batizi János 
zalatnai udvarbíránk: Kénesőbe fogott aranyat m. 8 p. 23, 
facit p. 407. Ennek p. 300 az summás jószág aranya, p. 
107 pénzenváltott. Pénzenváltott frisseit aranyat p. 31. 
Bajczai poraranya p. 8, ennek fele pénzen váltott, fele 
szolgálatbeli. .Pénzenváltott, termés aranyat p. 3. In summa 
facit p. 449.

Anno 1690. die 4. mensis Mártii. Batizi János zalatnai 
udvarbíránk administrált rókabőrt 54, co ötvennégyet; nest- 
bőrt huszonhetet, nro. 27. Fogaras.

1690. 11. Mártii a Fogarasban levő kénesőbűl Urunk 
őnga adatott brassai companiabeli, Tengeri János nevű 
görögnek cent. 5, cum fl. 160 másáját. Item ugyan más, 
odavaló Teodorz nevű görögnek is cent. 5 V2 cum A- 160. 
In summa a két görögnek cent. nro. 10V2, fl. 1680, -o 
ezerhatszáznyolczvan forintban.

1690. 10. Április ezen felyűl megírt tizenegyedfél mása 
kénesőnek az árát, úgymint ezerhatszáznyolczvan forintot, 
fl. 1680, küldtük Kolosvári István nevű étekfogónk 
által zalatnai udvarbíró, Batizi János kéziben arany- és 
kéneső váltásra.

1690. 18. Maji. Fogarasban lévő kénesőből adtam 
Urnovai Dedu nevű görögnek két mását cum fl. 160, in 
fl. 320. Mely pénzt mindjárt adattam Veres Ferencz uram 
kezében.
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R a d n ó t.

Anno 1686. 14. Junii administrált n. v. Balog Ferencz 
ötvennyolcz köböl árpát, sax. cnb. 58; tiszta lencsét, sax. 
cub. 1. M. qu.1

Anno 1687. 18. Julii Balog Ferencz administrált egy 
tonnában irósvajat, ur. 2; ezidei új sajtot, nro. 6.

Anno 1687. in diebus diversis mensium Julii et Augusti 
radnóti számtartónk, Körmendi Péter administrált az con- 
ventionatus kocsisoknak és lovászoknak hunyadi tömlőtúrót 
nro. 16, cont. libr. nro. 769. Hunyadi sajtot nro. 40, 
cont. libr. 532. In summa libr. 1301. ítem ezidei major
ság sajtot, nro. 8, méretlent. Item másodiknak való fejér 
lisztet, sax. cub. 10‘2. Q.

Anno 1687. 25. Octobris praefecturárúl administrál- 
tatott radnóti udvarbíró, Balog Ferencz által az elmúlt esz- 
tendőkbeli convictiók summájában, Ü. 470'50.

Anno 1687. diebus Augusti et Septembris nemes, 
vitézlő Balog Ferencz radnóti udvarbíránk administrált ott- 
való majorságbeli sajtokat e szerint: A sztinárúl Kecskés 
által öt sajtot, nro. 5. A majométól, Réday által, nyolcz 
sajtot, nro. 8. Kemény Jánosné asszonyomnak, Veres által, 
négy sajtot, nro. 4. Grálfi uram által Teleki uramnak egy 
sajtot, nro. 1. — 11. Septembris Veres által az öregasszonyhoz 
két sajtot, nro. 2. Item praefectus uramnak, Pernyeszi s 
Köpeczi uramnak egy-egy sajtot, nro. 3. Belényesi uramnak 
egy sajtot, nro. 1. Doctor Pápai uramnak egy sajtot, nro. 1, 
Item vitettünk fel egy sajtot, nro. 1. Szatmári commendas {így!) 
uramnak két sajtot. Enyedi mészárosnak egy sajtot, nro. 1, 
Segesvári szígyártónak egy sajtot, nro. 1. Itílőmesternek1 2 
a német táborra menetelivei négy sajtot, nro. 4. Veres által 
hozattunk fel két őszi sajtot s négy sajtot, nro. 4. Ezeknek 
fontszámárúl hitelesen rationáljanak.3

Anno 1687. 20. Novembris circiter Radnóti udvarbíró, 
Balog Ferencz magunk kenderébűl ugyan radnóti halász 
jobbágyinkkal köttetett egy gyalmot, mely csúpján kívül

1 Magam quietáltam, vagy ha a fejedelemasszony nevében írta:
Magunk quietáltuk.

3 T. i. Alvinczi Péternek, a kit 1687 október hónapban Bánffi 
Györgygyel és Bálintit Zsigmonddal együtt Károly lotharingiai her- 
czeghez a német táborba küldtek követségben. V. ö. az Alvinczi P. 
Okmánytára II . (Mon. Hung. Hist. I. oszt. XV.) 223. és következő 
lapjaival.

3 Ez után nov. 24-éről keltezve egy ide nem tartozó s keresztül
húzott bejegyzés következik. Ld. a csíki feljegyzések során, a meg
felelő hely jegyzetében.
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százötvenöt öl, org. 155, melyet ebesfalvi számtartónk 
kezéhez administrált. Megfizetéséről parancsoltunk, az mint 
eleitől fogva szokás volt fizetni, csak félennivel,1 mint 
magunk jobbágyinak, az kender is penig miénk volt. Mivel 
penig ezt nem küldte úgy, az mint kellett volna, nem 
maradt tisztán, mást köttessen, parancsoltuk.

Anno 1687. 27. Octobris radnóti számtartónk admi
nistrált Körmöndi Péter: Nyári sajtokat harminczat, nro. 30, 
continet, libr. 189. Őszi sajtokat hetet, nro. 7, continet 
libr. 31. Nyári tömlőtúrót, nro. 3, continet libr. 520. Item 
vágómarha olvasztatlan faggyat hétszázhetven fontot, 
cont. libr. 770. Ezekről quietáltuk.

Anno 1689. die 13. Augusti radnóti udvarbiránk, Balog 
Ferencz administrált tárházunkban ittvaló korcsománkon 
kiárúltatott borok árát, ezer forintot, fi. 1000.

1689. 14. Septembris n. v. Balog Ferencz radnóti 
udvarbiránk administrált tárházunkban radnóti korcsoma 
proventust, fi. 250.

D é v a .
Anno 1686. 12. Mártii administrált Markucsán Péter 

rókabőröket huszonegyet, <*> nro. 21. Quiet.
Anno 1686. 20. Április administrált Markucsán Péter 

odavaló korcsomabeli borlucrum proventust, fi. 100. Maga 
az számtartó vitte el a quietantiát.

Anno 1686. 23. Julii administrált n. vitézlő Markucsán 
Péter ó túrót, libr. nro. 384. Új túrót 6 tömlőben, libr. 536.

Anno 1686 . . . .1 2 administrált n. vitézlő Markucsán 
Péter az ottvaló hámorrúi hatszáz patkót, no. 600.

Anno 1686. 24. Octobris administrált dévai udvarbíró 
Mjarkucsán] P[éter] odavaló proventus-pénzt háromszázötven 
forntot, fi. 350. — L. Olvasztott vajat húsz vedret, 1 ejtelt, 
ur. 20'1. — L. Színmézt egy edényben három vedret, hat ejtelt, 
ur. 3'6. — M.3 Négy tavalyi tömlőtúrót nro. 4, cont. 
libr. 363. Szalonnát tizenhármat, nro. 13, cont. libr. 548. Qu.

1686. 25. Octobris. Csáki István illyei udvarbiránk 
administrált külömb-külömbféle proventust: Ilyeitfl. 793'87. 
Item 1684-beli, hunyadi, jószágunkbeli restantia-pénzt, 
fi. 325'50. Summa tészen fi. 1119'37. Qu.

Anno 1686. 1. Novembris administrált n. v. Markucsán 
Péter eczetet egy általagban nyolcz vedret, oo ur. 8.

1 T. i. félennyivel.
s A hónap és nap elmaradt, bejegyzésére üres hely van hagyva.
3 Az L. és M. betűk a beszolgáltatások gondozói nevének 

kezdőbetűi.
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Administrationes anni 1687.
8. Januarii administrált patkót szeg nélkül nro. 300, 

<x> háromszázat, Vas serpenyőt nyolczat, co nro. 8. Vas 
fedőt tizennyolczat, ^  nro. 18.

14. Januarii húsz rókabőröket administrált Mjarkucsán] 
P[éter] ott levert sertések aprólékinak árát, Ü. 6‘6.

22. Április administrált dévai udvarbiránk, M[arkucsán] 
P[éter] vasat, az ottvaló másával, tíz mását, cent. no. 10. 
Hat pár szántóvasat, libr. cont. 200. Hat ásó, tíz kapa, 
cent. 1. Százhúsz patkót, nro. 120. Patkószeget, nro, 1555, 
cont. libr. [üresen hagyva.}

23. Junii administrált ötvenöt font viaszai, libr. 55. 
Irósvajat egy vedret, ur. 1.

5. Julii dévai udvarbiránk administrált: Vasat, cent. 9. 
Patkót, nro. 275, ex cent. 2, et libr. 8 Szeget, nro. 560, 
Gulácsihoz. Ásót, nro. 6. Kapát, nro. 9, Boldovaihoz.

15. Decembris dévai udvarbiránk odavaló proventus 
pénzt, fl. 220.

20. Decembris dévai udvarbiránk administrált: Vasat, 
cent. nro 5. Patkót, nro. 300. Kétezer patkószeget, nro. 2000. 
Vas serpenyőt, nro. 4. Vas fedőt, nro. 8-

Anno 1688. die 17. Januarii. Markucsány Péter admi
nistrált : Boreczetet, ur. nro. 10. Almaeczetet, ur. nro. 10. 
Majorság mézet, ur. nro. 3. Elés mézet, ur. nr. 2. Viaszai, 
libr. nro. 20. Egy tömlőben túrót, libr. 135. Egy deber- 
kében vajat, ur. 11/5,.

Anno 1688. Markucsán Péter administrált hat új szalonnát; 
item hat ó szalonnát, libr. nro. 509.1 Item egy általagban 
almaeczetet tizenhárom vedret, ur. 13. NB. Boldvaihoz.

Anno 1688. die 11. Julii. Markucsán Péter administrált 
színboreczetet in vas. 3, cont. ur. nro. 26, három edé
nyekben huszonhat vedert.

G ö r g é n y .

Anno 1686. 14. Mártii két kötés papírosat administrált.
24. Maji administrált majorság vajat hat vedret s 

másfél ejtelt, ur. 6'1x/2- Harminczkét font viaszai, libr. 32. 
Nyolcz kötés odavaló papírosat. Qu.

Anno 1686.9. Augusti administrált egy kötés papírosat. Qu.

Lapszélen: Toronyban.
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Anno 1686. 19. Augusti administráit boreczetet, in 
vas. í, ur. 14. Almaeczetet, in vas. 1, ur. 13. Fejes 
káposztát, in vas. 2. Asszú meggyet, metr. 1. Három kötés 
papírosat. Qu.

Anno 1686. 29. Decembris administráit görgényi udvar- 
biránk: Disznóváltó pénzt, fl. 99. Pásztorpénzt, fl. 45. 
Görgényi’ majorság három s egy petelyei dézmabor árát, 
fl. 181'98. Eladott húsz majorság sertések árát, fl. 170. 
Egyéb jószágbeli proventus pénzt, fl. 117, 3 sacskóban. In 
summa fl. 612‘98.

»

Administrationes anni 1687.

18- Januarii administráit nyolcz szalonnákat, cont. 
libr. 455.

20. Maji. Administráit tíz ó szalonnákban, libr. 357. 
Boreczetet két edényben, ur. 30'3. Almaeczetet egy általagban, 
ur. 20. Irósvajat 2 edényben, ur. 6.

27. Julii administráit görgényi udvarbiránk, Daróczi 
György ezidei vajat két edényben három vedret hét ejtelt, 
ur. 3‘7.

10. Septembris görgényi udvarbiránk, Daróczi György 
administráit öt kötés papírosat, vol. nro. 5.

14. Septembris. Daróczi György görgényi udvarbiránk 
administráit száz köböl zabot, sax. cub. 100.

Anno 1687. 3. Octobris. Görgénybűl administráltatott 
avas disznóaprólík e szerént: Orját nro. 20; oldalpecsenyét 
keresztcsontostúl nro. 43; soldort hatot, nro. 6; disznólábat 
nro. 83; nyúlját harmincznyolczat. Sajtot nro. 11, cont. 
libr. 108.

Anno 1687. 21. Decembris görgényi udvarbiránk admi
nistráit proventuspénzt, fl. 429‘60.

28. Decembris görgényi udvarbiránk administráit bor
eczetet, ur. 10‘4. Almaeczetet, ur. nro. 15.

Anno 1688. die 2. Julii nemes, v. Luczai András admi
nistráit egy átalagban tizenkét veder szín boreczetet, in 
vas. cont. ur. nro. 12. Más átalagban nyolcz vedret egy 
ejtelt, cont. nro. 8‘1. Item almaeczetet egy átalagban 
húsz vedret s hat ejtelt, cont. ur. nro. 20'6, melyrűl 
praesentium testimonio quietáljuk. Dátum in arcé nostra 
Fogaras die et anno ut supra,

Anno 1688. die 28. Julii. Vásárhelyi István ezelőtt 
való esztendőbeli számtartó külömb-külömbféle, az ő ideje- 
béli restantiapénzt administráit, fl. 113'52. NB. Mindjárt 
költeni kezdettük.
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Anno 1689. 2. Maji görgényi udvarbíró, Luc/ai András 
admiuistrált számtartója, Luczav (itt így!) István által gostina 
pénzt fl. 85. Korcsomabor árát, fl. 102. Item juh- és méh
váltó pénzt, fl 13. In summa fl. 200 proventus-pénzt.

Anno 1689. 15. Decembris görgényi udvarbíró, Luczai 
András admiuistrált pénzen eladott búza ára proventus- 
pénzt kétszáz forintot, fl. 200.

K ő v á r .1

Anno 1689. 4. Septembris. Diószegi István admini- 
strált hat mása fekete ónat, cent. nro. 6, fontját computálván 
cum fl. 15, tészen fl. 90.

S z a m o s u j v á r .2

Anno 1686. 13. Mártii administrált ottvaló elegy pro- 
ventusból Beszterczén vött gletet, cent. 1, in fl. 14.

14. Mártii színviaszat administrált kilencz fontot, libr. 9.
Anno 1687. 14. Januarii administrált Bota Dániel 

szamosujvári számtartó színviaszat hetedfél fontot, libr. 6V2-
25. Mártii administrált azon számtartó három hordó 3
Anno 1690. 23. Mártii administrált Diósi János szamos

ujvári v. kapitány uram puskások adta rókabőröket tizen
négyet, oo nro. 14.

U d v a r h e ly .

Anno 1686. 2. Julii administrált Ferenczi Mihály kor- 
csomabor-lucrum proventust kétszáz forintot, fl. 200.

17. Augusti udvarhelyi korcsomabor lucrumot admi
nistrált Ferenczi Mihály, fl. 99 52, co kilenczvenkilencz 
forintot, den. 52 Qu.

26. Septembris administrált Ferenczi Mihály korcsoma- 
bor-lucrum proventust, fl. 100. Qu.

23. Octobris admiuistrált Ferenczi Mihály korcsoma- 
bor-lucrum proventust, fl. 100. Qu.

1 Az eredeti szövegben: K e ő vrír .
2 Eredeti szövegben S z a m o s -U jv á r .
3 Folytatása hiányzik.

S z á d e c z k y  B . : I. A p afi M . fe je d e le m  u d v a r t a r tá s a . 32
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Anni 1686. administrationes.
7, Januarii administrált császármadarakat, nro. 18. 

Ásszá szilvát két vékát, cub. 2.1
25. Maji hoztanak négy lúdfiat.
12. Junii administrált Ferenczi Mihály udvarhelyi udvar- 

bíránk korcsoma harminczad proventust, fl. 400. Item egy 
barna lovat vött holmi aprólékos proventuspénzbűl ötven 
forinton, kit ide hozott, fl. 50. Az lovat visszaadtuk, a quie- 
tantiát elszaggattuk.

14. Julii. Ferenczi Mihály administrált korcsoma pro- 
ventuspénzt, fl. 200.

[11. Julii, Ferenczi Mihály udvarhelyi udvarbíránk 
révén ottvaló aprólékos proventuspénzbűl egy barna pej 
lovat ötven forintokon, id est fl. 50 és a lovat udvarunkban 
hozván, quietáljuk a megirt ötven forintokat.]1 2

Anno 1687. 26. Augusti administrált Ferenczi Mihály 
korcsoma lucrumot száz forintokat, fl. 100.

Anno 1687. 17. Octobris. Ferenczi Mihály administrált 
odavaló korcsoma proventust négyszáz forintot, fl. 400. Qu.

Anno 1687. Novembris.3 Ferenczi Mihály administrált 
három császármadarat, nro. 3. Három fogolymadarat, nro. 3, 
melyet szokott árában acceptálunk.

Anno 1687. 24. Novembris császármadarat hatot.
Két vékáni ásszá szilvát, metr. circiter 2. Tizenhat pénzen 
vött szűrő szitát, de arrál nem quietáltuk. Boldvaihoz 
adtuk.

Anno 1688. 10. Mártii udvarhelyi udvarbiránk, Ferenczi 
Mihály administrált, in fl. 6, székely, apró deszkát kétszáz 
szálat. Ennek hatvan szálát Rédai kezében adattuk, 140 szálát 
penig N. Idái Ferencz gondviselése alá rakattuk.

Anno 1688. 24. Maji. Ferenczi Mihály administrált 
tizenhat szitákat, nro. 16.

Anno 1688. 6. Septembris udvarhelyi udvarbíró,Ferenczi 
Mihály administrált ottvaló proventuspénzt, fl. 250, mely 
pénzt ugyanekkor maga Ferenczi Mihály és Berzenczi 
Márton uram által deputáltak s küldettek az szekély- 
kereszturi sokadalomban, facientes fl. 250.

1 Az eredeti szövegben ez után ötven darab hörgői adónyest 
beszolgáltatásáról van említés, mit a bejegyző keresztülhúzott nyilván- 
valólag azért, mert ide tévesen írták. A katonai bejegyzések között 
— a hova tartozik :— ugyanazon ápr. 13-iki dátum alatt csakugyan 
ott találjuk.

2 Az itt zárójelbe tett bejegyzés az eredetiben keresztül van 
húzva. A keresztülhúzást a fentebb jún. 12-ike alatt olvasható 
bejegyzés magyarázza.

3 így, a nap jelzése nélkül.
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Anno 1689. 13. Augusti udvarhelyi udvarbíró, Ferenczi 
Mihály administrált ottvaló korcsomán kiárúit borok árát 
in summa ezer forintokat, co fi. 1000.

1689. 25. Septembris administrált korcsomákon kiárúit 
borok árát Ferenczi Mihály ezer forintot, co fi. 1000.

1690. 18. Julii udvarhelyi udvarbíró, Ferenczi Mihály 
uram administrált kgls Urunk őnga tárházában udvarhelyi 
korcsoma proventuspénzt, fi. 498, melyet percipiáltam. 
Radnót, Veres Ferencz.

S ó f a lv a .

Anno 1687. 2. Decembris. Dállyai Ferencz sófalvi 
kamoraispánunk administrált tárházunkban ottvaló proventus
pénzt fl. 103, co százhárom forintokat.

Anno 1688. die 28. Januarii. Dállyai Ferencz sófalvi 
kamoraispánunk administrált hetvenöt kősót, nro. 75, melynek 
harminczötét az Salamon pinczéjében, harminczötét Ferencz 
boltjában, ötét pedig az Zöldi boltjában rakattuk le.

Anno 1690. die 2. Julii administrált sófalvi kainora- 
ispán sófalvi proventust, só árát, fl. 100.

Anno 1691. 27. Januarii administrált sófalvi kamara
ispán, (itt így!) Dállyai Ferencz uram sóára proventuspénzt, 
fl. 192, Készéi uram kezében.

K a p n y ik b á n y a .

Anno 1686. 11. Januarii. Gombkötő Mihálynak kapnik- 
bányai gondviselőnek adtunk bányászoknak való fizetésre 
fl. 130, co százharmincz forintot, mely volt rónaszéki 
anno 1685. 23. Novembris administrált proventus, sub qu.

14. Februarii administrált Gombkötő Mihály plikk- 
ezüstöt nvolcz girát és harmincznyolcz nehezéket, scilicet 
m. 8, p. 38. Qu.

3. Augusti administrált azon kapniki gondviselő plik- 
ezüstöt m. 5. p. 22, <x> öt girát s huszonkét nehezéket.

32*
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S z i lá g j ^ s e h .1

Anno 1688. die 2 Augusti. Krajnik István csehi gond
viselőnk administrált tárházunkban ottvaló proventuspénztr 
fl............ 3.

Anno 1688. 3. Octobris. Krajnik István csehi szám
tartónk administrált korcsoma proventuspénzt, fl. 200.

Anno 1689. 23. Julii. Krajnik István szilágycsehi 
számtartónk administrált tárházunkban ottvaló proventus
pénzt, fl. 400.

Anno 1690. 22. Septembris csehi udvarbiró Krajnik 
István uram administrált odavaló proventuspénzt, Grálfí 
Mihály uram kezében Colosváratt, fl. 296'71.

H u n y a d .

Anno 1686. 2. Januarii administrált egy testebeli vizát, 
ikrást, hunyadi udvarbíró, Medgyesi Sámuel, in flór. 25. Qu.

12. Januarii administrált hunyadi udvarbíránk. Meduyesi 
Sámuel húsz mása vasat, cent. 20. Ennek fele pántvas,, 
fele rúdvas. Quiatáltuk Urunk őnga neve alatt.

25. Februarii administrált külömbdmlömbféle monétáúl 
ötszázkilenczvenöt forintot, den. 40. És jóllehet az inven- 
táláskor director, n. Hegyesi István hívünk az czikkiny- 
aranyakat in fl. 5, az oroszlános tallérokat in fl. 2 com- 
putáíta, mely szerint az administrált summa lőtt volna 
fl. 600, mindazáltal azon czikkiny-aranyakat in fl. 4.50. 
az oroszlános tallérokat in fl. 1'80 tudván, e szerint accep- 
táltattak; egyszersmind az specificált superfluitas[t], facientes 
fl. 4'60, kegyelmesen relaxá'tuk. Kjegyelmes] Vfrunk] 
ő N[agysága] neve [alatt]4 így expediálódott és exhibeál- 
tatott.

27. Februarii administrált három nyári tömlőtúrót,, 
cont. libr. 251. Öt nyári sajtot, cont. libr. 92.

28. Mártii ottvaló költségen vött gáliczkövet admi
nistrált, fontját per den. 30, libr. 3, fertály 1.

1 E r e d e tib e n  Szilágy-Cseh-nek van  írva.
2 N in c s  k ité v e , b o g y  h á n y a d ik á n .
3 A  fo r in t  sz á m a  h iá n y z ik .
* A  itt  z á ró je lb e  te tt  alatt s z ó t  —  m iv el az  ér te lem  ú g y  k ív á n ja  —  

m a g u n k  p ó to ltu k . E r e d e tib en  h iá n y za n a k  a m e g e lő z ő  z á r ó je le k  k ö z t  
fe ltű n te te tt  s z ó r é s z e k  is , m e ly e k  a n a g y  k e z d ő b e tű k k e l írt r ö v id íté s e k e t  
o ld já k  fe l , i l le tő le g  az ér te lem  á lta l m eg k ív á n t tá r g y e s e te t  k é p e z i.

msnt
i M t o ü s .  ^  

KÖNYVE
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Anno 1686. 20. Mártii administrált vas árát, fl. 533.
Anno 1686. 6. Április administrált sajtokat nro. 30, 

libr. 398. Túrót két tömlőben, libr. nro. 828.
NB. Sz. (=szebeni) számtartónk, Grávuly Máté 144 

fontos másával eladott lOmása vas árát, fl. 75.
20. Junii administrált nemes, vitézlő Medgyesi Sámuel 

ottvaló taxa- és vas proventuspénzt, fl. 64T95, melyről 
Urunk őnga neve alatt qu.

Sub dato 15. Maji egy vizát, öreget, testében admi- 
nistrálván, quietáltuk die 14. Junii.

Anno 1686. 20. Junii administrált: Yastáblákat no. 13, 
vasnyársakat no. 28, vasrostélyt no. 20, vasfedőt no. 25, 
parasztnyerget no. 10. A vaseszközöknek font száma 
nro. 1172.

23. Julii öreg patkót szegestül no. 100. Apróbb pat
kót szegestül no. 900

10. Augusti hunyadi udvarbiránk Medgyesi Sámuel 
administrált nyári sajtot nro. 6, cont. libr. 124.

Anno 1686. 29. Septembris hunyadi udvarbiránk, 
Medgyesi Sámuel administrált proventuspénzt, fl. 598’74, 
oo ötszázkilenczvennyolcz forintot den. 74.

Anno 1686- 15. Octobris administrált Medgyesi Sámuel 
hat oka, oo libr. 15, gáliczkövet, okáját fl. 3, teszen tizen- 
nyolcz forintot, fl, 18- Qu.

Anno 1686. 25. Octobris. Szentmártoni György hunyadi 
számtartó administrált vas-ára proventust ötszáztizenöt 
forintot, fl. 515. Urunk őnga m. (= méltóságos) neve alatt 
magának kiadtam qu.

Anno 1686. 23. Novembris hunyadi Lippai János nevű 
rácztól vöttiink gránátokat e szerint: 1. végmedszin, ul. 30.— 
2. vég is medszin, ul. 30. — 3-ik darab medszin, ul. 15. — 4-dik 
vég zöld, ul. 30.— 5-dik vég zöld,ul. 30. — 6. vég carmasinszin, 
ul. 30 — 7-dik vég violaszín, ul. 30. In summa ul. 195. 
Singi in et pro fl. 3'60, teszen fl. 702. NB. Lévén azon 
kereskedő ember adós a dévai harminczadra Jósika Ferencz 
harminczadoshoz cum fl. 196, azt defalcalván, marad fenn 
ad solvendum fl. 506. Committáltunk hunyadi udvarbíránknak, 
Medgyesi Sámuelnek ennek árában vasat adni, másáját 
száz fontos másával, in fl. 4'50. Teszen cent. nro. 1121/2, 
marad fenn den. 25.

Anno 1686. die príma Decembris Hunyadról admi- 
nistráltatott: Tíz nyárs, nro. 10, cont. libr. 290. Lópatkó 90, 
mind szegestül. Kapa, nro. 4. Ásó, nro 4. Egy rúdvas, 
cont. libr. 63, az patkókon kívül.
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Administrationes in anno 1687.

17. Januarii administrált n. v. Medgyesi Sámuel 
h. v. (= liídvám) odavaló proventuspénzt, négyszázhatvan 
forintokat, fi. 460. Sub eodem die hat vasrostélyt, no. 6. 
Nyolcz fejszét, no. 8. Húsz fedőket, no. 20. Tíz ásót, no. 10. 
Hét sebesi pokróczot, no. 7. Három közönséges, csont- 
sujtásos nyerget.

20. Mártii. Kománkra administrált Medgyesi uram: 
Harmicz fedőket, no. 30. Öt húsvágó bárdot, no. 5. Öt fejszét, 
no. 5. Nyolcz kapát, no. 8.

19. Julii. Medgyesi Sámuel administrált egy vizát 
ikrástúl hat cseberbe besózva, per tall. leon. 12, <*> tizenkét 
oroszlános tallérokon vevén.

17. Septembris administrált hunyadi udvarbiró, M[ed- 
gyesi] S[ámuel] sós vizát és söregét promiscue nyolcz 
forint árát, den. 8. Item azelőtt is vétetett volt számunkra 
négy tok-, vagy sörege halakat, mely is volt nyolcz forint 
ára. Az hozó emberek az Szil vizében vesztették a viz 
nagy volta miatt. Acceptáltuk mindazonáltal a hozatást in 
summa fi. 16'8.

Hlyéről.

Anno 1688. die 16. Februarii illyei udvarbíránk, Csáki 
István administrált tárházunkban ottvaló korcsoma proventus
pénzt, fl. 282.

Item eodem die ugyan illyei udvarbíránk küldött 
udvarunkban ötödfű gyermeklovakat ez szerint, melyeket 
adattunk Deési László lovászmesterünk keze alá: 1. Barna, 
fekete farkú s serényű, török faj. — 2. Verhenyős sárga. —
3. Verhenyős sárga. — 4. Verhenyős sárga, az liátulsó bal 
lába szár, török faj. — 5. Piros pej, fekete farkú s serényű, 
három lábaival szár. — 6. Setét szürke. — 7. Vércse szürke, 
hódos orrú, mindenik lábának körmei körűi fejér, felyűl az 
lábai feketék. — 8. Setét szürke, farka körűi fejér jegyű, 
az farában is balfelől egy fejér jegy, lábai feketék. — 9. Vércse, 
deres farú s fejű. Ezek, mind kilencz metszettek. — 10. 
Szépé szürke, fekete lábú. — 11. Fejér, babos farú, kisded. Ez 
kettő metszetlenek. Ezeken mindeniken új pokrócz, új szíj- 
hevederek és viseltes kantárok s kötőfékek s négy lánczos 
nyűgök.

Anno 1688. hunyadi udvarbíránk, Medgyesi Sámuel 
v.-hunyadi proventuspénzt administrált ezer forintokat, ű. 1000.
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Anno 1688. die 3. Julii. Medgyesi Sámuel v.-hunyadi 
udvarbíránk, Bánfi György uram számára commissiónkra 
adott vasat cent. 5, libr. 5 ; az ára teszen fl. 22‘80. 
Item egy háromszegletű-forma fatokban holmi régi, hánt- 
vetett fodrokat, nyakravalókat 12 darabban; egy hitván, 
aranyfonállal czifrázott, prémes, fekete bársony sapkát.

Item 6. Julii háromszáz lópatkót szegestől.
1688. 7. Decembris illyei udvarbíró, Csáki István 

administrált fl. 390. melynek is fl. 312 mindjárt 10. Decembris 
Teleki uramnak az háromezer forint adósságban; az 
registrumban is fel van írva. Item élésszedésre Balog 
Györgynek fl. 40.

1688. 16. Decembris administrált Csáki István illyei 
udvarbíró hunyadi számtartóságabeli restantiát fl. 357T0, 
<» háromszázötvenhét forintot s tíz pénzt. Quietáltuk. 
NB. Onga ebből a restantiákbúl az szegénységnek, kiknek 
lelkek, testek maradt meg, a kivel még adósok voltának, 
engedett el fl. 148. Item búzát. metr. 36.

Nos Michael Apafi etc.1 Hunyadi számtartónk, Szent- 
mártoni1 2 György administrált tárházunkban hunyadi pro- 
ventuspénzt ez szerint: Borok árát, fl. 1400. Jószágbeli taxa
pénzt, fl. 300. Vaj- és méz árát, fl. 30. Vas árát, fl. 2270. 
Az egész summa tészen fl. 4000. Ebesfalván 9. Augusti
1688. Quiet.

1689. 3. Januarii. Az fenn megírt hunyadi restantia 
Illyérűi administrált pénzbűi költeni leváltam fl. 142‘20. 
Item szakácsok, kocsisok, fellajtárok, lovászok, mester
emberek, sütők, német puskások s kántorokra s heti pén
zesek megfizetésére leváltam fl. 214'40, co kétszáztizennégy 
forintot és negyven pénzt. Ebesfalva 3. Januarii 1689. 
V. F. mpr.

1689. 25. Maji. Kománára administrált hunyadi udvar
bíró, Medgyesi Sámuel számtartaja által proventust ezer- 
száz forintot, fl. 1100.

Anno 1689. die 11. Junii. Porumbákra administrált 
illyei udvarbíró, Csáki István pro anno 1688. esztendőbeli 
restantiát, fl. nro. 166. Item pro anno 1689. fl. nro. 84‘64. 
In summa administrált fl. 250'64.

Anno 1689. 25. Julii. Szentmártoni György hunyadi 
számtartónk administrált külömb-külömbféle proventus pénzt, 
hatszáz forintot, fl. 600.

1 E b e k e z d ő  sz a v a k  s  e  f e l j e g y z é s  v é g é r e  v e te t t  k e lt e z é s  
m u tatja , h o g y  a b e író  a f e je d e le m  id e  v o n a tk o z ó  n y u g ta tv á n y á t  
ta r to tta  s z e m  e lő t t , m e ly rő l az  a d m in is trá tió t  az  G a z d a sá g i N a p 
ló b a  b e v e z e t t e .

2 Sz. Mártoni-n&k írva.
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Anno 1689.............1 Öctobris. Szentmártoni György
hunyadi számtartónk administrált tárházunkban hunyadi 
proventust, fi..........1 2

Anno 1689. die 30. Novembris. Csáki István illyei 
udvarbíránk administrált ottvaló külömb-külömbféle pro- 
ventuspónzt ötszáz forintot , OO fl. 500.

Anno 1690- 15. Augusti v.-hunyadi Ongok udvarbírája, 
Medgyesi Sámuel uram administrált Ongok tárházában oda
való proventuspénzt, háromezer forintot én általam, <x> 
fl. 3000. Quietálták. Gálffi Mihály.

K ü k ü llő v á r .

1686. 12. Januarii. István deák küküllővári számtar
tónk administrált külömb-külömbféle proventust ezerszáz 
forintokat, fl. 1100, melyet adtunk katonák fizetésére Pápai 
kezében. Qu.

Anno 1686. 16. Maji. Eperjessi András administrált: 
Elsőnek való fejér lisztet, sax. cub. nro. 10. Borsót, kinek 
majd egy vékája kerti, cub. 1. Harmadidei3 lencsét egy 
köblöt, cub. 1, Almaeczetet, ur. 18. Qu.

21. Junii administrált szegények számára deputált 
búzának, ex. gél. 50, cub. sax. 14*3, az árát, fl. 59'85. 
Item administrált odavaló proventust ezer forintokat, 
fl. 1000. Erről Urunk őnga quietantiája exhibeáltatott.

Anno 1686. sub dato 26. Öctobris administrált Eper
jessi András számtarmja, István deák által odavaló pro
ventust ezer forintot, flór. 1000.

Anno 1686. 5. Novembris administrált István deák: 
Tizenöt hájban libr. 120; faggyat libr. 240. Két tömlőtúrót, 
cont. libr. 169. Színvajat négy vedret, négy ejtelt.

Anno 1686. 5. Novembris küküllővári számtartónk, 
István deák administrált tizenöt hájban libr. 120, tizenkét 
veder faggyat, cont. libr. 240. Két tömlőtúrót, cont.libr. 169. 
Színvajat négy vedret s négy ejtelt, ur. 4‘4 Qu.

Anno 1686. 19. Novembris administrált Eperjessi 
András három szalonnákat, cont. libr. 181. Item négy 
vég vásznot, cont. ul. 400.

Anno 1686. 26. Novembris administrált küküllővári 
udvarbíránk: Árpát, ottvaló vékával ötven köblöt, cub. 50.

1 A  h ó n a p  n a p já n a k  j e lz é s e  h iá n y z ik .
2 A z  a d m in is trá lt  ö s s z e g  n in c s  b e je g y e z v e .
3 E r ed e ti s z ö v e g b e n  3-ad id e é n e k  v a n  írva.
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Fejér lisztet tizenöt köblöt, cub. 15. Tyúkot majorságtól 
ötvent, no. 50.

Anno 1687. 8. Április administrált kükiillővári udvar- 
bíránk három rókabőröket, nro. 3. Farkasbőrt kettőt, nro. 2.

1. Julii. Eperjesi András küküllővári udvarbíránk 
administrált küküllővári proventuspénzt ezer forintokat, 
fi. 1000-

19. Julii. Eperjesi András administrált első fejérnek 
való lisztet, sax. cub. 10.

24. Julii. Eperjesi András administrált második fejér 
lisztet, tiz köblöt, sax. cub. 10.

10. Augusti. Eperjessi András administrált harmincz- 
hat köböl alakort, cub, sax. 36. Qu.

8. Augusti. Eperjessi András administrált első fejér 
lisztet tíz köblöt, sax. cub. 10. Qu.

29. Augusti. István deák küküllővári számtartónk 
administrált korcsomapénzt kilenczszázötvennégy forintokat 
s hatvannégy pénzt, fl. 954‘64. Rétvám-pénzt harminczhat 
forintot harmincz pénzt, íl. 36'30. Vásárvám-pénzt kilencz 
forintot, fl. 9'6, hat pénzt. (így!) In summa fl. 1000. Qu.

28. Septembris administrált alakort, sax. cub. 44‘2, 
árpát sax. cub. 5'2.

28. Novembris administrált küküllővári udvarbiró szám- 
tartója által: Majorság tyúkot, no 334. Majorság ludat, 
no. 43. Majorság pulykát, no. 19- Majorság réczét, no. 37, 
Jószágbúi szedett, élés tyúkot, no. 58. Proventuspénzt, 
fi. 100. O bort, vas no. 5. Uj bort, vas 15. Summa 
vasorum 20, ur. 554‘7.

Anno 1687. 20. Decembris küküllővári udvarbíránk 
administrált: Vásznot, ul. nro. 600. Prebendára való eczetet, 
ur. nro. 25.

Anno 1688.

8. Februarii administrált Küküllővárról disznóaprólékot 
ez szerint: Kolbászt, nro. 108. Gömböczöt, nro. 17. Gyomrot, 
nro. 17. Tarpecsenyét, nro. 17. Véghurkát, véreset és 
májost, promiscue nro. 84.

Anno 1688. 31. Augusti az küküllővári tisztek ugyan 
az ottvaló sokadalomban marhák vásárlására Berzenczei 
Márton és Bíró János uramék által adtanak proventus
pénzt, fl. 500.
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H u sz t .

Anno 1686. 7. Januarii hat forint ára kecsegérűl 
quietáltuk az huszti udvarbírót, Kérei M[ártont].

Sub dato 1686. die 8. Septembris. Fráter István uram 
békiildte, a die 1. Decembris anni 1685. ad mensem Sep- 
tembrem 1686. praesidium fizetésére percipiált költségének 
extractusának párja : 1

A die 1. Decembris anni 1685. ad diem 1. Octobris 
anni 1686. Fráter István uram kézihez diversis vicibus 
kiküldött praesidium hópénzeknek maga őkglme által írott 
extractusoknak párja.

Az méltóságos Bornemisza Anna erdélyi fejedelem
asszony kgls Asszonyunk őnga, a die 1. Decembris anni
1685. az huszti praesidium fizetésére diversis vicibus küldött 
kezemben 1. nemzetes Vajda Péter uram, 2. Pogány 
Menyhárt uram, 3. nótárius, Kolosvári N. István uram,
4. Szilágyi Lőrincz uram, 5. rónaszéki kamaraispán Rétyi 
Sigmond uram által cum príma Septembris anni modo 
currentis computando, tíz egész holnapokra való pénzt, 
íacientes in summa fi. 2250, melynek erogatioját az bément 
tíz holnapi registrumok megmutatják; az Vajda Péter uram 
hozta pénz penig fl. 500 lévén, maradott volt abban az 
két holnaptól, úgymint 1685. esztendőbéli karácsonhavi és
1686. esztendőbéli Boldogasszony-havi fizetéstűi fi. 53, 
melybűi adtam az székely hadnagynak, Dénes Balásnak 
nyolcz holnapra fl. 4—4, fl. 32. Ettűl maradott nálam fl. 21. 
Item az több holnapoknak némelyikének híja lévén az 
gyalogoknak, mint az bement registrumokbúl kitetszik, 
maradott nálam fl. [üresen hagyva.] Tészen azért az két 
rendben maradott pénznek summája fl. 32.1 2

Azomban pro mensibus Augusti et Septembris új 
gyalogok fogadására ad personas nro. 25 committálván az 
mi kgls Asszonyunk őnga Rétyi Sigmund rónaszéki kamara
ispán uramnak, küldött kezemben fl. 154, melyben pro mense 
Augusti csak két személyre fizettünk; maradott fl. 148. Viszont 
pro mense Septembris fizetvén personis nro. 20, mely tészen 
fl. 67, az felsőbb holnapban két személyre adott 6 forinttal 
együtt, maradván nálam fl. 87 ebbűi az Ongok fizetésére 
küldött pénzből. In arcé Huszt 8. Septembris, anno 1686.

1 A z  it t  j e lz e t t  k ö l t s é g - je g y z é k  b e ír á s a  azo n b a n  elm arad t. 
U tó la g o sa n  m é g is  p ó to ln i a k a rtá k , m iért is  a N a p ló b a n  1 5 — 20  so r n y i  
h e ly e t  ü re sen  h a g y ta k .

2 E z  ö s s z e g e z é s b ő l  m eg á lla p íth a tó , h o g y  a fe n te b b  b e  n em  
j e g y z e t t  m a ra d ék  ö s s z e g e  11 fo r in t v o lt .
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Anno 1686. die 5. Novembris huszti udvarbíránk, nemes, 
vitézid Kérei Márton administrálta az annualiter tartozó 
viski lent háromszáz mértéket, metr. no. 300. Qu.

Anno 1686. 10. Novembris administrált Rétyi Sigmond 
bocskói jószágbeli ökör ára proventust, fl. 400. Irósvajat 
tíz vedret, nr. 10. Majorság- és dézma, sonkolyos mézet, 
nr. 20. Száraz pisztráng és lepényhalat, no. 800.

Administrationes anni 1687.
Diebns diversis, mostani rónaszéki kamoraispánunk, 

Rétyi Sigmond kivántató alkalmatossággal dispositiónkból 
administrált huszti v. kapitány hívünk, Fráter István uram 
kézihez, ottvaló praesidiumnak fizetésére és egyéb szük
ségre keze alól pénzt ez szerint:

Die 31. Mártii praesidiumnak fizetésének pótlására, 
fl. 48. Item 24. Maji praesidiumnak fizetésére, fi. 340. 
Item 24. Maji Lengyelországból hozott papiros vásárlására 
fi. 20. Mindezekrűl az administratiókrúl Fráter István huszti 
v. kapitány hívünk azokról küldött quietantiája mellett per 
praesentes quietáljuk. Balásfalva anno et die praenotatis.

1687. die verő 31. Mártii, mivel Szigetin Nagy Miklós 
rónaszéki kamaraispánunk lévén, pro anno 1683. convin- 
cáltatott volt ratiojában cum fl. 291‘90, azon convictióját 
parancsolatunkból beadott obligátoriája szerint Fráter István 
huszti v. kapitány kézihez arról való béküldött quietantia 
szerint ottvaló praesidiumnak ezen esztendőre, Sz. György 
havára való fizetésére administrálván, világosan extáló 
huszti v. kapitány hívünk quietantiája szerint. Minthogy 
mostan arról való obligatoriáját nem érkezhetvén kikeresni, 
ki nem adhattuk, annak administrálásáról kezünkhöz kül
dött quietantia mellett, mi is ezen írásunk által benn lévő 
obligatoriáját annihiláljuk és corruáltátjuk quietálván tenore 
praesentium. Balásfalva, anno et die praescriptis.

Anno 1687...............................1 Nemzetes Fráter István
huszti vicekapitány hívünk arról küldött testimoniuma sze
rint vett fel 1685-béli ottvaló korcsoináknak proventusa 
restantiáját Bogárdi György korcsomárostól Sárközi István 
akkori ottvaló udvarbíránk tisztségebeli idejéről fl. 140, 
melyeket fordított ottvaló praesidiumnak szükségére; mely
nek felvételéről quietáljuk akkori megírt udvarbíránkat. Qu.

Anno 1687. 14. Augusti Fráter István uram kezéhez 
adtunk az praesidium fizetésire m. (= máramarosi) kamara
ispán administrálta proventust, fl. 300.

1 Itt a h ón ap  é s  nap  b e je g y z é s é r e  ü res h e ly  m aradt.
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Anno 1687............... . . . .  }  Octobris huszti praesi-
diumunk fizetésére disponáltunk az szoros időhöz képest 
négy hó pénzekrűl kölcsön a vármegyéiül, kirűl assecura- 
toriat is adtunk bátyám uram őkglme kezéhez.

Anno 1687. 17. Novembris Rétyi Sigmond kamaraispán 
administrált Fráter István uram kezéhez, maga, die 13. 
Novembris Szigeten költ levelének tenora szerint, az prae- 
sidium fizetésére hétszázhat forintokat, fi. 706, melylyel 
azelőtem, (így/) kit assecuratoria által disponáltunk, hat 
havokra adtuk ki hópénzeket.

Anno 1688. die 12. Januarii. Fráter István uram 
administrált lengyelországi faolajat négy ámpolnákban libr. 
nro. 60.1 2

Anno 1688. 10. Mártii. Huszti udvarbíránk, Kérei Márton 
administrált viski lent háromszáz mértéket, nro. 300. Ennek 
húsz mértékjét az leány boltjában töttük, az többit hor
dókban az kulcsár keze alá az nagy toronyban rakattuk. 
Item konyhánk szükségére vajat harmincz, jus. 30, mézet 
jus. 36 ; leány boltjában töttük. Vereshagymát pro fi. 7, 
metr. 7. Ezt az öreg asszony boltjában rakattuk. Császár- 
madarakat, nro. 16; középső konyhára.

Anno 1688. die 14. Julii rónaszéki kamoraispán, Réthi 
(így!) Sigmond administrált sóára proventuspénzt, fi. 772'20.

Item in anno 1687. proxime praeterito huszti vice- 
kapitány, nemzetes Fráter István uram parancsolatunkból 
ide küldött quietantiái szerint az ottvaló praesidium részére 
való fizetésre megírt kamaraispánunk inspectiója alól diversis 
vicibus levált pénzt ez szerint: Die 4. Septembris hetvenhat 
forintokat, fl. 76. — Die 3. Novembris hatszázharmincz forin
tokat, fi. 630. — Die 2. Decembris háromszáz forintokat, 
fl. 300. — Die 15. Decembris háromszáz forintokat, fl. 300.

Item pro anno 1688. levált őkglme ez szerint: Die
21. Mártii száztíz forintokat, fl. 110. — Die 25. Junii száz- 
huszonnégy forintokat, fl. 124.

Mely levátákrúl egészben megírt vicekapitány, Fráter 
István uram quietantiáit per species producálván kamara- 
ispánunk ez mostani közelebb administrált hétszázhetvenkét 
forintokkal, fl. 772’20 együtt, úgymint egész summával, 
kétezerháromszáztizenkét forintokrúl, co fl. 2312‘20, kamara- 
ispánunkat praesentium testimonio quietáltuk.

Anno 1689. die 13. Augusti. Kérei Márton huszti 
udvarbíró administrált, huszti kapitány, Fráter István uram 
által a 1. Julii 1685. ad diem 1. Julii 1689, egész négy esz-

1 A  h ó n a p  é s  n ap  b e je g y z é s é r e  h e ly e t  h a g y v a .
2 L a p s z é lj e g y z e t  u g y a n a z o n  k é z ír á s s a l : Zöldi kezében.
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tendőre tartozott ratioinak nem producálásáért per compo- 
sitionem háromszáz forintokat, oo fl. 300.

Anno 1690. die 6. mensis Mártii. Kérei Márton liuszti 
udvarbíránk administrált pro anno proxime praeterito 1689. 
azon jószágbúi urbárium szerint tartozó nestbőrökben 
harmincznégyet, <*> nro. 34.

Anno 1690. 13. Decembris. Kérei Márton uram admi
nistrált huszti korcsoma-proventust, háromszázkilenczven- 
négy forintokat s hetvenliárom pénzt, fl. 394'73. Veres 
Ferencz mpr.

S z ig e t .

Anno 1686. 4. Julii administrált Rétyi Sigmond sóára 
proventust: 1. sacc. fl. 200; 2. sacc. fl. 200; 3. sacc. 
fl. 189 50. Summa facit fl. 589'50.

[Ezt a quietantiát elvesztvén, referálta praefectus uram 
előtt hiti szerint, hogy az disturbiumos idő alatt1 elvesztette, 
adtunk azért újabb quietantiát, in anno praesenti 1686. 
die 6. Septembris, ugyanazon feljebb való administrátio- 
jának dátumjára, úgy mindazáltal, hogy ha azon dátum 
alatt való quietantia akármikor, akárminemű praetextus 
alatt előfordúlna, teljességgel semmi ereje ne legyen.]1 2

Item anno 1686. die 25. Junii nemes, vitézlő Rétyi 
Sigmond kamaraispánunk administrált az mi kgls párán- 
csolatunkbúl huszti várunkbeli praesidiumunk fizetésére 
Fráter István uram kezéhez négyszázötven forintokat, pro 
mense [hiányzik}.

Item hasonló kgls dispositiónkb il, ugyan in anno 1686. 
die 8. Augusti administrált megírt kamaraispánunk új gyalogok 
fogadására Fráter István uramhoz százötvennégy forintokat, 
fl. 154. Item Lengyelországból hozandó vásárlásokra száz 
forintot, fl. 100. Summa fl. 704. Melyről való Fráter István 
uram adta quietantiát kettőben béadván megírt kamara
ispánunk, magunk quietáltuk az feljebb specificált summárúk

1 E z  a disturbiumos idő fő k é n t  a n ém et s e r e g n e k  S ch e r fe n b e r g  
tá b o r n o k  v e z e t é s e  a la tt  E r d é ly b e  jö v e te lé v e l  á llo tt  be. V . ö. Erdély  
visszacsatolásának története ez . d o lg o z a to m  4 9 . é s  k ö v e tk e z ő  la p ja iv a l.

2 A z  itt  zá ró je lb e  t e t t  b e j e g y z é s  k e r e s z tü l v a n  h ú zv a  s - la p -  
s z é le n  a k ö v e tk e z ő  m e g je g y z é s  k í s é r i : N B . E z t azért húztam ki 
Onga parancsolatjába, hogy az első quietantiát azután megtanáltuk 
s helyben maradván, ezt beadta s elszaggattuk. Fogarasban 9. Sep
tembris 1686. Inczédi Pál, mpr.



510

Anno 1686. 6. Septembris administrált Rétyi Sigmond 
sóára proventust ezernyolczszázhét forintokat, fl. 1807. Qu. 

Memóriáié die 6. Septembris:
Máramarosi kamaráról Rethi (így!) Sigmond Fagarasban 

béhajtott juhnemű marhák számok :

Tavalyi berbécs . 
bakkecske

. . nro. 190. 
. . nro. 8.

Ezídei kosbárány
bakkecske-olló

Summa facit promiscue nro. 220.

nro. 18. 
nro. 4.

Anno 1687. Következnek az administrátiók:
2. Jannarii administrált császármadarakat, no. 27.
19. Januarii administrált Rétyi Sigmond máramarosi 

sóára proventust hatszáz forintokat, fl. 600. Item császár- 
madarakat tizennyolczat, nro. 18.

Anno 1687. 22. Januarii quietáltuk az kamaraispánt 
in anno 1686. die 20. Novembris Fráter István uram 
kezéhez, praesidium szükségére administrált ezerkétszáz- 
tizenkét forintokról, co 1212. Fráter István uram quietantiáját 
bétetetvén.

18- Februarii administrált Rétyi Sigmond máramarosi 
kamaraispán odavaló jószágbeli nesteket huszonnégyet, 
nro. 24. Császármadarakat nyolczat, nro. 8.

25. Februarii adta bé Rétyi Sigmond máramarosi 
kamaraispán, Fráter István uram testimoniális quietantiáját, 
melynek tenora szerint administrált ugyan Fráter István 
huszti vicekapitány hívünk kezéhez a praesidium fizetésére 
háromszáznegyven forintokat. Mely Fráter István uram 
quietantiáját benntartván, quietáltuk az kamaraispánt azon 
administrátióról.

Anno 1687. 21. Junii administrált Rétyi Sigmond sóára 
proventust ezerötszáz forintot, fl. 1500,' e szerint: 1. sacs- 
kóban zlot, fl. 500. — 2-dikban fl. 300. — 3-dikban tíz 
polt[urás] fl. 300. — 4-diliben promiscue oroszlános tallér 
és zlot, fl. 200. — 5-dikben fl. 200.

Anno 1687. 14. Augusti producálván máramarosi 
kamaraispán, Rétyi Sigmond Fráter István és Gyulai Sándor 
huszti vicekapitány és főporkoláb híveink quietantiájokat, 
melyek szerint két úttal, u. m. sub dato 11. Julii et
22. itidem Julii anni praesentis 1687. ottvaló várbeli prae- 
sidiumunk fizetésére administrált in summa nyolczszáz- 
negyvenkilencz forintokat, co fl. 849. Bevétetvén megírt 
quietantiáit, magunk quietáltuk. Radnót, anno ac die 
praenotatis.
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Anno 1687. 14. Augusti. Rétyi Sigmond máramarosi 
kamaraispánunk administrált sóára proventust ezer forintot, 
íi. 1000. Item sószállító pénzt száz forintot, fl. 100. Item 
nestek árát, nestek helyett, száz, fl. 100. Item száraz halat 
kilenczszázat. Summa ti. 1200.

Anno 1688. die 4. Januarii. Rétyi Sigmond mára
marosi kamoraispánunk administrált közönséges nesteket, 
nro. 20. Császármadarat, nro. 30.

Anno 1688. die 5. Mártii. Kérei Márton huszti udvar- 
bíránk administrált tizenöt forintokban negyven kecsegét, 
in fl. 15 nro. 40, melynek öt forintját magunk innen 
belől küldvén, tíz forintjárúl quietáltattuk.

Anno 1688. die 9. Junii. Rétyi Sigmond uram admi
nistrált sóára proventuspénzt, fl. 498.

Anno 1688. 6. Septembris rónaszéki kamaraispán, Rétyi 
Sigmond administrált sóára proventuspénzt, fl. 1000. 
Item bocskai jószág urbárium szerint való adaját, fl. 200. 
In summa fl. 1200.

Anno 1689- die 8. Februarii administráltam a mi kgls 
Urunk őnga tárházában a die 26. Februarii anni 1684. 
usque ad diem 26. Februarii anni 1689. öt egész eszten
dők ratióinak relaxatiójáért ezer magyar forintokat, melyek
ről is az Onga kegyelmességéből absolváltattam quietantiam 
és absolutionálisom szerént, fl. 1000. Eodem die admini
stráltam adónesteket negyvenegyet, nro. 41. Pénzűi, nestek 
árát fl. 150. Rétyi Sigmond mpr.

Anno 1689. 18. Maji rónaszéki kamaraispán, Nógrádi 
János administrált ezer forintot, melyrűl quietáltuk,, co fl. 1000. 
NB. Ezen pénzt adtuk Teleki uram őkglme generálissági 
fizetésére egy esztendeire, mely terminált 1. Februarii anni 
praesentis 1689. Inczédi Pál mpr.

Anno 1689. 15. Decembris rónaszéki kamaraispán, 
Nógrádi János administrált urbárium szerint való nestet 
nro. 40. co negyven. Item fogolymadarat, nro. 14.

Anno 1690. 3. Julii rónaszéki kamaraispán, Nógrádi 
János administrált sóárát kétszáznegyvenhat forintokat, 
fl. 246. Item urbárium szerint való halakat is : száraz 
lepényhalakat százat, nro. 100. Száraz galoczát is hármat, 
nro. 3. Item kedveskedésben is küldött egy putina testebeli 
lepényhalakat és pisztrángot; galoczát is egyet.

1690. 13. Decembris rónaszéki kamaraispán uram 
Nógrádi János uram administrált fl 354. Veres Ferencz mpr.
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F a g a r a s .
Anno 1686.

6. Januarii. Lészai István fogarasföldi perceptor hívünk 
adnűnistrálta NB. pro anno praeterito restantián levő adót, 
úgymint folyópénzt fi. 240, co kétszáznegyven. Oroszlános 
taíí. nro. 42 7 Imper. tallért nro. 12. Qu. P.1

18. Januarii zabot száz köblöt, cub. 100. Viaszát 
három darabban, libr. 52. Gyertyabélnek való fonalat, 
libr. 9. 12 disznónak az aprólékit, úgymint: Kolbászt 120, 
májost 105, vérest 63, hosszú pecsenyét 24, nyelv 12, 
gyomor 12. Qu.

29. Januarii. Lészai István perceptor hívünk admini- 
strált restantia ország adajában folyópénzt ötvenkét forin
tot, fi 52, oroszlános tallért no. 8. Qu.

5. Februarii administrált fogarasi udvarbíró tizenhárom 
pár kordoványcsizmát. Qu.

Item eladott makkos sertések árát, fi. 302. Egy olá 
pap honoráriumát, fi. . . .1 2 * Czigányok adaját, fl. . . /' 
Assessor boérok honoráriumát, f l . . . .4 Hajó honoráriumát, 
f l . . . . 5 In summa f l . 532.

10. Februarii fogarasi udvarbíránk, Szescsori Sorbán 
administrált szemenszedett búzalisztet s. Cub. 5. Árpakását 
metr. 1. Disznóaprólékot: Hosszúpecsenyét nro. 20. Kol
bászt nro. 80. Májost nro. 60. Vérest nro. 32. Gömböczöt 
nro. 8. Gyomrot nro. 8. Tekert pecsenyét nro. 22.

17. Februarii fogarasi udvarbíránk administrált: Szalad 
sert, ur. 10. Petreselymet, cub. 1. Vereshagymát, cub. 2. 
Fokhagymafejet, nro. 2. Élesztőt, oct. 6. Kolbászt, nro. 46.

Anno 1686. 2. Mártii administrált fogarasi udvarbíró 
uram : Férfi sarúkat, p. nr. 58. Szattyánokat, 13. Csizma- 
béllés bőröket, no. 27. Borjúbőrt, no. 3. Talpbőrt, no. 6. 
Fekete süveget hatvant. Csizmák varrani fonalat, lib. 6. 
Pokróczokat, no. 100. Köleskását, metr. 2. Árpakását, 
metr. 1. Sós káposztát egy hordóval. Qu.

Anno 1686. 4, Mártii. Kender-hevedert6 tizenkilenczet, 
nro. 19. Hosszúpecsenyét, nro. 17. Nyúlját, nro. 8. Májost, 
nro. 98. Kolbászt, 142.

1 E P  betűben a nyugtatYányt kiállítónak neve rejlik. Talán a 
Pápai Pálé, a ki ez idő tájon a fejedelemasszony inasai között 
fordul elő.

2 3 4 & a  forint száma e négy egvmást követő megnevezésnél
hiányzik, de a későbbi bejegyzésre mindegyiknél üres helyet hagytak.

6 Ezt megelőzőleg a Naplóban Sert 2 edényben bejegyzés is
olvasható, mit azonban a bejegyző keresztülhúzott.
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10. Mártii administrált Szescsori Sorbán: Két átalag 
sert, ur. 12. Árpakását, metr. 1. Hosszúpecsenyét, 38. 
Nyúlját, nro. 20. Májost, 201. Kolbászt, nro. 331.

12. Mártii administrált fogarasi udvarbiránk praeben- 
dára való szalonnákat tizenötöt, nro. 15. cont. libr. 583. 
Talpbőrt, nro. 6.

Anno 1686. 13. Mártii. Fogarasbúl : Köleskását, cub. 2. 
Krupát, cub. 1. Szemelt búzát, cub. 2. Keskeny vásznot 
1 véggel, ul. 28. Vég gyeplőt, nro. 6. Boreczetet, ur. 6. Qu.

18. Mártii. Kolbászt. 200. Májost, 100. Hosszúpecsenyét, 
nro. 28. Nyúlját, nro. 12. Qu.

21. Mártii administrált Szescsori Sorbán: Bagariabőrt 
egyet, nro. 1. Kordoványbőröket harminczat, nro 30. Szattyánt 
húszat, nro. 20. Talpbőröket nyolczat, nro. 8. Férfi sarúkat 
negyvennégyet, nro. 44. Kenderfonalat, libr. 6.

26. Mártii administrált fogarasi udvarbiránk, Szescsori 
Sorbán: Fogarasi alsódeányokfonta, len szál fonalat 308 
matolát, mely cont. libr. 155. Ugyanazokfonta, len pácz- 
fonalat 28 matolákban, libr. 48. Fogarasi jószágban font, 
kender-szálfonalat, libr. 199. Kenderpácz fonalat, libr. 169. 
Item felső leányasszonyokfonta, lenszál fonalat 42 matolákban, 
libr. 19. Fogarasban levő felső, 4 leányasszonyokfonta, len
szál fonalat, szapúlva 24 matolákban, cont. libr. 14. Melyekről 
quietáltuk.

2. Április. Égettbort, ur. 2'1.
8. Április fogarasi udvarbiránk Havasalföldében vétetett 

vásárlásokat administrált ez szerint: Habarniczát libr. 15, 
fontját in d. 52, facit fi. 7'80. Faolajat libr. 110, fontját 
in d. 16, facit fi. 17’60. Pomagránátot nro. 11, egyet d. 35, 
facit fi. 3‘85. Riskását libr. 110, libr. d. 8, facit d. 8‘80. 
Czitromlevet oct. 36, ejtelit d. 50, facit fi. 18. Ezeknek az 
ára in summa teszen fi. 565. De mivel magunk tárházunkból is 
levált volt oroszlános tallért ötöt, leon. tail. 5, mely in fi. 1'80 
tészen fi. 9, ennek híjjával quietáltuk 47 forintról d. 5.

Anno 1686. 21. Április administrált Szescsori Sorbán 
fogarasi udvarbiránk: Köleskását, metr. 1. Árpakását, 
metr. 1. Sert, ur. 10.

25. Április administrált Szescsori Sorbán: Köleskását, 
metr. 2. Krupát, metr. 1. Vereshagymát, cub. 2. Petresely- 
met cub. 1. Murkot, metr. 2. Fokhagymafejet, nro. 100. 
Praebendára való köleskását, cub. 2. Vereshagymát, cub. 2. 
Petreselymet, cub. 1. Murkot egy köblöt, cub. 1. Zabot, 
sax. cub. 50.

28. Április fogarasi udvarbíró, Szescsori Sorbán admi
nistrált : Szalad-sert két általagban, ur. 12. Talpbőrt, 6. 
Férfi sarut, pár 30. Lakatot, 4. Béllésbőrt, nro. 50. Qu.

S z á d e c z k v  B . : I. A p afi M . fe je d e le m  u d v a r t a r tá s a .  3 5
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4-ta Maji adininistrált Szescsori Sorbán vastag vász- 
not százegy singet, ul. 101. Qu.

10. Maji administrált Szescsori Sorbán praebendára 
való szalonnákat nro. 5. cont libr. 216. Az kit Őnga 
nem tisztek által percipiáltatott, tudniillik.

Anno 1686. 10. Maji. Fogarasban kifogott gyermek
lovak ezek: 1. Vércseszőrű szürke, hátulsó lába csuklyó- 
ban szár, török lófaj. — 2. Szarvasszőrű fakó, fekete serényű, 
farkú, sütött lábú. — 3. Szarvasszőrű fakó, fekete serényű, 
farkú. — 4. Szarvasszőrű fakó, fekete serényű, farkú.
5. Szarvasszőrű fakó, fekete serényű, farkú, török lófajak.
6. Piros pej, fekete serényű, farkú, hátulsó lába szár.
7. Fakó pej, török faj, fekete serényű, farkú. — 8. Suffa, fakó 
hódos, török lófaj, fejér serényű, farkú. — 9. Szíjhátú fakó, 
fekete serényű, farkú. — 10. Barna pej, fekete serényű, farkú. 
Ez kettő nem török lófaj.

13. Maji. Boér Sigmond keze alúl administráltatott 
dézmákúl bejött zab, sax. cub. 200.

14. Maji fogarasi udvarbíró, Szescsori Sorbán admini
strált : 0 szalonnákat tízet, no. 10, font számát nem 
írták meg. Új soldort negyvent, nro. 40. Irósvajat in vas. 
ur. 11'6. Borsót, sax. cub. 2. Fenyőmagos túrót, nro. 1, 
libr. 70.

Item praebendára: Tíz szalonnákat, cont. lib. 332. 
Túrót 3 tömlővel, cont. libr. 316. Sajtot nro. 10, libr. 81. 
0  soldort, no. 36. Köleskását, cub. sax. 4. Hariskát, 
cub. 2. Borsót, cub. sax. 2. Zabot, cub. 50. Pányvás köte
let, nro. 100. Hámkötelet, 50. Ezekrűl quitáltuk magunk.

Item praebendára való sert, ur. 81. N.-Sink-széki 
pénzen vött borokat, vas. 25, ur. nro. 600. Bárányt any- 
nyostúl, nro. 30. Vágó juhot, no. 50. Qu.

20. Maji fogarasi udvarbíró uram administrált: Sert 
magunk italjára ur. 14, in vasis no. 2. Köleskását, cub. 2. 
Árpakását, cub. 2. Krupát, cub. 2. Fejér, tiszta lisztet, 
cub. sax. 10. Első és második fejér lisztet, cub. sax. 30. 
Vékony spárgát húsz kötést. Vastag spárgát, vég 6. 
Ezekrűl magunk qu. Item élés bárányokat, nro. 50- Majorság 
bárányt, nro. 25. Praebendára való sert, ur. 78. Téglát, 
nro 1000. Qu.

Anno 1686. 6. Junii fogarasi udvarbíró, Szescsori 
Sorbán administrált: Felsőkonyha szükségére köleskását, 
cub. 2. Krupát, cub. 1. Item praebendára való köleskását, 
cub. 2. M. qu.1

7. Junii administrált Dési János fogarasi számtartó:

1 T. i. magunk quietáltuk.
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Szattyán, férfi csizmát huszonkét párt, p 22. Férfi sarát 
negyven párt. p. 40. Csizma bélésbőröket negyvenet, 
p. 40. Qu.

20. Junii administrált fogarasi udvarbíránk : Sert, 
magunk italjára, in vas. 3, ur. 16. Árpakását, cub. 01. 
Praebendára való szalonnákat no. 10, cont. libr. 307. 
Köleskását négy köblöt, cub. 4. Csizma varrani való fonalat, 
libr. 6. Szőr nemezeket, no. 5. Bagariabőrt egyet, no. 5. 
Qu. m.1

22. Junii. Két kantár riskását, in d. 22. Tizenegyedfél 
ejtel czitromlevet, in ü. 5. Hat bőr dolmányt, négy bőr 
nadrágot. Egy véka keményítőt administrált. F. V. S. S.2

Ánno 1686. sub. dato 14. Maji fogarasi udvarbíránknak 
adtunk errűl quietantiát: Abrosznak való, sávos vásznot 
ötvenkilencz singet, ul. 59. Asztalkeszkenőket tizenhatot, 
nro. 16. Széles, sírna vásznot 7 végben, ul. 177 7a7*i 00 
százhetvenhét singet, 3 fertályt. Jószágban fontatott, fejé- 
rített s mángollott vásznot kétszáztizennyolcz singet, ul. 218. 
Errűl eddig, úgymint ad diem 24. Junii nem lévén quie- 
tantiája az számtartónak, magának ittlétiben adtam ki.

26. Junii fogarasi udvarbíránk, Szescsori Sorbán 
administrált: Széles, sírna vásznat 8 végben, ul. 208. 
Keskeny, durva, megmángorlott vásznat 10 végekben, 
ul. 300.

Anno 1686. 6. Julii administrált fogarasi udvarbíránk : 
Szemenszedett búzalisztet, sax. cub. 10. Tábori szükségre 
készített lisztbűi sax. cub. 5. Második fejér lisztet, 
sax. cub. 10.

20. Julii administrált fogarasi udvarbíránk : Három álta- 
lagban sert, ur. 18. Köleskását, metr. 2. Árpakását, metr. 1. 
Serélesztőt, oct. 6.

22. Julii fogarasi udvarbíránk, Szescsori Sorbán admi
nistrált : Két edényben sert, ur. nro. 80. Köleskását két 
köblöt, sax. cub. 2. Qu.

Anno 1686. 25. Julii fogarasi udvarbíránk administrált: 
Magunk szükségére való fejér lisztet, cub. 10. Első fejér 
lisztet, cub. 10. Második fejér lisztet, cub. 10. Item Boér 
Sigmond uram maga keze alul administrált zabot, cnb. 25.

5. Augusti. Tíz nyári sajtot, no 10.
8. Augusti fogarasi udvarbíránk administrált: Szattyán

csizmát, p. nro. 15. Férfi sarát, p. nro. 40. Talpbőrt p. nro. 6. 
Béllésnek való bőrt, p. nro. 30. Ablakravaló hálót, nro. 2.

1 T. i. Quietáltuk magunk.
8 Ezekben a nagy kezdőbetűkben bizonyára a különféle beszolgál

tatások gondozóinak neve rejlik.
33*
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9. Augusti fogarasi udvarbíránk administrált: Sert három 
általagban, ur. 18. Serélesztőt, oct. nro, 6.

15. Augusti administrált fogarasi udvarbíránk, Szes- 
csori Sorbán: Köleskását, cub. 2. Árpakását, cub. 1. 
Krupát, cub. 1. Irósvajat, ur. 2. Új szalonnát hármat, 
nro. 3. Qu.

16. Augusti praebendára köleskását, cub. 2. Hariska- 
kását, cub 1.

Anno 1686. 17. Augusti. Sert, ur. 18. Élesztőt, oct. 6.
20- Augusti fogarasi udvarbíránk administrált: Ris- 

kását egy kantárt, in fl. 12'50 vévén. Czitromlevet oct. 9, 
vevén ejtelit in d. 60, facit fi. 5'40. Qu.

Anno 1686. 6. Septembris administrált Dési K. János: 
Otven pár férfi sarut, pár. 50. Szattyán csizmát tizenhat párt, 
pár. 16. Kikészitett szattyánt, nro. 15. Kalapot ötöt,nro. 5. Qu.

7. Septembris administrált fogarasi udvarbiró, Szes- 
csori Sorbán: Bírságpénzt öt ven forintot, fk 50. Az szám
tartó korcsomán kiárultatta Thordai keze alól percipiált 
majorságbor árát, fi. 24'21.

10. Septembris administrált az udvarbiró eladott három
száz berbécseknek az árát elegyes pénzül, fl. 540.

18. Septembris administráltak az fogarasi tisztek tizen- 
kettődfél mása új túró árát, fl. 103.50. Item NB. Ebes
falván szőtetett tizenhat kendőket, nro. 16. Kilenczvenhat 
sing sávos, abrosznak való vásznat. Huszonnyolcz róka
bőröket, nro. 28. Négy bokor sarut, p. 4. Kénesőhöz való szük
ségre szattyánbőröket négyet, nro. 4. Item két hintókhoz kiké
szíttetett ökörbőrt négyet, no. 4. Szattyánbőrt no. 1. Item 
per commissionem: A szíjgyártók keze alá, Pápai inspectió- 
jával, tíz nyers ökörbőrt, no. 10. Három kikeszült ökörbőrt, 
nro. 3. Inasok billiójához két szattyánbőrt.

Item 26. Septembris adtak fel: Színvajat egy edény
ben a leány keze alá, ur. 4. Színmézet a tiszta boltban, ur. 3.

A die 28. Septembris ad diem 30. ejusdem admini
stráltak az fogarasi tisztek: Túrónak, úgymint cent. 20 et 
libr. 11, az árát; másáját fl. 9, in summa fl. 180‘66. 
Szattyáncsizmát harminczhárom párt, p. 33, Szekerekhez-, 
hintókhoz való munkára ökörbőrt tizenkettőt, nro. 12. Qu. 
Item Boér Sigmond uram administrált magunk, Szebenbííl 
küldte vasbúi veretett patkót, nro. 126; patkószeget ezer- 
ötszázötvent, nro. 1550. Item fogarasi, felső törvényes szék
ről béjött bírságpénzt az szolgabíró, Gábor deák admini
strált százöt forintot, fl. 105. Item esvén bírságban Süveges 
János nevű ember, annak fele tartozván mi reánk, úgy
mint fi. 75‘65. Nem lévén mivel fizetni, foglaltatott el háza 
abban a summában részünkre.



517

12. Octobris administrált fogarasi udvarbíránk tavalyi 
sóskáposztát egy hordóval. Fazokat egy hordóval. Új hajót 
no. 1. Új, ónas hálót nro. 1. Székihez adtuk.

Anno 1686. 3. Octobris. Fogarasban létünknek ideje 
alatt administráltak a tisztek szalonnát ez szerint egyéb 
bonumokkal együtt, ad diem 10. Septembris, a die 7. Sep- 
tembris: 0 szalonnát másfelet. Új szalonnát is másfelek 
Soldort négyet, no. 4. Oldalpecsenyét egyet, no. 1. Kereszt- 
csontot kettőt. Disznólábat kettőt, no. 2.

Item Kománára menetelünkre:1 0 szalonnát másfelet. 
Új szalonnát is másfelet. Soldort négyet, no. 4. Kereszt- 
csontot kettőt. Disznólábat kettőt, no. 2.

Item a die 16. Septembris ad diem 2. Octobris admi
nistrált ez szerint: Uj szalonnát négyet. 0  szalonnát hármat. 
Soldort kettőt. Disznólábat kettőt. Öt hájban, libr. 38.

Item die 3. Octobris vitettünk az ú tra:1 2 Új szalonnát 
tizet, no. 10. Ó szalonnát nyolczat, no. 8. Soldort, no. 24. 
Oldalpecsenyét négyet. Disznólábat, no. 4. Item : Bor- 
eczetet, ur. 11‘4. Köleskását, cub. sax. 1. Árpakását egy 
vékát. Sert, ur. 22. Úgy, hogy cathalogusban ezekben 
semmit ne inseráljanak, quietáltuk.

Item a die 20. Septembris sub diebus ad 3. Octobris: 
Dézma lenszál fonalat, libr. 80. Yiski lenpácz fonalat, 
libr. 150. Lenczérnát, libr. 18. Olvasztatlan faggyat, 
libr. 376. Olvasztva, libr. 191. Sajtot no. 6, libr. 88. Köles- 
és árpakását két-két, krupát is két vékát, cub. 0'2. Vastag 
vásznot, libr. 155. Irósvajat, oct. 4. Színmézet, oct. 5. 
Kománára színvajat, oct. 1. Egy új társzekeret ernyőstül, 
derekastúl, bőrös, vasas mindenestül.

Anno 1686. 24. Novembris Fogarasbúl való admini- 
Strátiók quietantiája: Proventus pénzt háromszáz forintot, 
fi. 300. Két véka árpakását, cub. 2. Két véka köleskását, 
cub. 2. Sert húsz vedret, ur. 20. Egy bagaria talpbőrt, 
nro. 1. Közönséges talpbőrt hatot, nro. 6. Harmincz pár 
férfi csizmát, p. nro. 30. Negyven pár sarut, pár. nro. 40. 
Tíz szattyánbőrt, nro. 10. Ötven csizmabéllést, nro. 50 Major
ság lent, huszonöt kalangyát. Item első fejér lisztet tíz 
köblöt, cub. 10. Második fejér lisztet tizenötöt, cub. 15.

1 Kománára a fejedelem szept. 10-én indáit s 11-én érkezett 
meg, honnan e hónap 16-ikán tért vissza Fogarasba. V. ö. Apafi M. 
Naplója megfelelő helyével.

2 Itt a fejedelem fejérvári útját kell érteni, hova ő okt. 7-től 
11-éig ment s honnan csak decz. 2-án indúlt vissza Fogarasba. Ez a 
majdnem két hónapra terjedő fejérvári időzés ország gyűlése tartá
sával és különféle követek: fogadásával telt el. V. ö. Apafi M. Napló
jának megfelelő bejegyzéseivel.
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Administrationes anni 1687.

2. Januarii administrált Dési János, fogarasi számtartó 
negyvenhat szattyánokat, nro. 46. Csizmabéllés bőröket 
tizenhetet, nro. 17.

14. Januarii administrált Szescsori Sorbán fogarasi 
proventust: Papok honoráriumát, fi. 70. Bírságpénzt, fl. 50. 
Plajások honoráriumát, fl. 22'50. Boérok honoráriumát, 
fl. 24. Haióvám pénzt, fl. 10. Czigányok adaját, fl. 54. 
Summa fl. 230.

Anno 1687. a die 10. Decembris anni 1686. ad diem
7. Februarii anni 1687. administráltak fogarasi tisztek 
bonumokat e szerint: Köleskását, cub. 21/3. Irósvajat, ur. 3. 
Eczetet, ur. 9. Egy tömlőtúrót, libr. 74, hetvennégy 
fontot. Színvajat, ur. 11. Krupát, metr. 1. Sajtot mind- 
öszve, nro. 9, libr, 12372.

18. Januarii administrált dézmaborok árát, vas. 10, 
fl. 172-49.

30. Januarii administrált fogarasi szánitartó, Kováts 
János : Harminczhárom szattyánokat, nro. 33. Négy talpbőrt, 
nro. 4 Cserzett bérlésbőrt harminczkilenczet, nro. 39. Item 
porumbáki administrátióbúl percipiált 134 font disznóaprólék
nak az árát, fl. 4‘84. Egy pár szattyáncsizmát, Decseinek. 
Tíz sing durva vásznot, választóház szükségére.

7. Februarii administrált az fagarasi számtartó: Faga
rasban szőtt s fejérített, mangollott, sáhos abroszt, ul. 55. 
Jószágban fontatott s szőttetett durva vásznot, ul. 163. 
Vereses s kékes kendőket két végben tizenhármat, ul. 47. 
Item két végben sima, fejérített, széles vásznot, ul. 56l/2-

28. Februarii administrált fogarasi udvarbíró, Szescsori 
Sorbán gostina proventuspénzt ötszázötven forintot, fl. 550, 
öt sacskóbau s egy hójagban, melyről quietáltuk. Item 
administrált az számtartója, Dési János is azon nap dézma 
borok árát, százhetvenhat forintot, fl. 176. Item egy oklos, 
majorság bornak az árát, flór. 65'35. Erről nem quietáltuk, 
mivel Urunk percipiálta quietantia által. — XB. A dézmaborokat 
penig percipiálta volt quietamia által a dézmásoktúl, azokon 
quietáltuk. Azon proventus között találtatott superfluitas 
fl. 10, melyet is fogarasi korcsomárúl bejött proventus 
nevezeti alatt egy quietantiába foglalva kiadtam. G. A.1

Anno 1687. 20. Februarii administrált praebendabor

1 E két betűben a Gulácsi Albert nevét vélem felismerni, a ki 
ez idő tájt a fejedelemasszony inasai között van említve. Következ
tetésemet itt s más hasonló esetben is gyűjteményem egyik 1682. évi 
Udvar népi catalogusá-ból veszem, melynek eredetije az É rd Nemz. 
Máz. gr. Kemény József gyűjteményében van.
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seprőből főzött, kétszerégetett égettbort egy vedret, öt ejtelt. 
Ezidei szopó-bárányok borit, nro. 12.

15. Februári! Item fejérített, két vég vásznot ötven- 
nyolcz singet, ul. 58.

22. Februarii egy vég széles, sima vásznot, bármin cz- 
harmadfél singet.

12. Mártii administrált Dési Kováts János számtartó 
fogarasi korcsomáink jövedelmét ezer forintokat, ti. 1000.

2. Februarii administrált Szescsori Sorbán fogarasi 
udvarbíró a die 10 Decembris anni 1686. usque ad diem 
2. Februarii 1687: Köleskását egy köblöt, cub. nro. 17a- 
Színvajat egy vedret s egy ejtelt, ur. 11. Irósvajat három 
vedret, ur. 3. Krupát1 egy vékát, metr. 1. Eczetet kilencz 
vedret, ur. 9. Sajtot kilenczet, nro. 9, cont. libr. 123'/2. Egy 
tömlőtúrót hetvennégy fontost, libr. 74.

Anno 1687. diebus Mártii fogarasi korcsomén kiárúit 
két hordó majorság borok árát:

1. vas oklosi mérés szerint ur. 34 7, színbora ur. 30'5. — 2. vas 
matsói mérés szerint ur. 261, szinbora ur. 23 ; cum d. 18.
In summa administrált ezen két borok árát, h. 86'67. 
Melyről nem quietáltuk, mivel nem tartozóit perceptiójára.

Anno 1687. fogarasi udvarbíránk administrált a die
9. Decembris 1686. usque ad diem ultimum ejusdem mensis: 
Első fejér lisztet süttetésre, sax. cub. 14'2. Azon idő alatt 
az első tésztamívesnek, sax. cub. 1,11/2A Item második 
fejér lisztet, sax. cub. 10'3. Az második fejér tészta
mívesnek az idő alatt azon lisztbűi sax. cub. 1’1V2.

12. Mártii fogarasi számtartónk administrált: Szattyán
bőröket, nro. 52. Csizmabéllés bőröket, nro. 37. Sarut, 
nro. 43. Hintók bőrözésére ökörbőröket, nro. 4. Tehén
bőröket, nro. 3. Szattyánbőröket, nro. 16. Csáváit bárány- 
bőrt, nro. 1.

In anno 1687. ad diem ultimum mensis Mártii az első 
és második lisztről e szerint quietáltuk a fogarasi tiszteket:

A die 1. Januarii usque ad ultimum ejusdem mensis : 
Első fejér lisztet, sax. cub. 18*3 1/2. Második fejér lisztet, 
sax. cub. 27*3/72- Első tésztamívesnek, sax. cub. 1 *3l/á- 
Másodiknak is, sax. cub. 3*37--

A die 1. Februarii usque ad ultimum ejusdem mensis: 
Első fejér lisztet, sax. cub. 21*2. Másodikat, sax. cub. 32'2. 
Tésztamíveseknek, sax. cub. 3*3.

1 Eredetiben e helyt crnpát van írva. A kásafélék egyik neme 
volt ez. Magyarország egy s más vidékén most is termelik 8 tatárka 
és pohánka néven is ismerik.

s Ennek a vegyestört jelzésnek kifejezett értelme : egy köbül 
egy és fél véka.
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A die 1. Mártii usque ad ultinmm ejusdem mensis : 
Első fejér lisztet, sax. cub. 11 VI.,. Másodikat, sax. cub. 26‘21/2- 
Tésztamíveseknek, sax. cub. 4.

2. Mártii fogarasi számtartónk, Dési K. János ad- 
ministrált: Hetven báránybőröket, nro. 70. Talpbőrt, 
nro. 3. Csizmabéllésnek való bőrt, nro. 30. Szattyánbőrt. 
nro. 52. Qu.1

17. Április adott fel az fagarasi számtartó egy vég 
vastag, fejérített vásznot, ul. 27. Kiadtam a quietantiát.

25; Április fogarasi számtartó administrált Kumánárúl 
percipiált tíz tömlőtúrónak az árát, fi. 74'83. Küküllővári 
disznóapróléknak az árát, fi. 9'12. Qu.

Anno 1687. in diebus 22. et 28. Április fogarasi 
számtartónk, Dési K. János administrált: Csizmabéllés
nek való, cserzett bőrt, nro. 18. Kordovány bőröket, 
nro. 27. Szattyánbőröket, nro. 40. Csáváit báránybőröket, 
nro. 3. Talpbőrt, nro. 1. Nyers ökörbőrt, nro. 12. Borjú
bőrt, nro. 12.

30. Maji fogarasi tímárok közönségesen administráltak 
pro hoc anno 1687. az kezekben adott százharminczkét 
forintokért szedett s kikészített kordoványbőröket, nro. 140. 
Notandum, hogy az elébbeni rend szerint tizenhárma az 
százharminczkét bőröknek tizedében ükét illette volna, de 
mivel aprósok voltak az bőrök, pótolták azon tizenhárom 
bőrökkel s azonfelyűl nyolczczal. Qu.

A die 1. Április ad diem usque 7. Maji administráltak 
fogarasi tiszteink sütésre: Első fejér lisztet huszonegy 
köblöt két vékát, cub. 21*2. Másodikat huszonkilencz 
köblöt, cub. 29. Tésztaművesnek cub. 3'3, három köblöt 
három vékát.

A die 5. Mártii ad diem 1. Április : Színmézet ur. 8'4, 
nyolcz vedret. Köleskását, cub. 0'3. Árpakását, cub. 0'2. 
Borsót, cub. ÜT. Irósvajat, ur. 4. Színvajat, oct. 5. Ugyan 
szombatfalvi irósvajat, ur. 2. Boreczetet diversis vicibus 
rovás szerint, ur. 12. Kománai útra 1 2 boreczetet, ur. 3. Item 
sárkjanyi] irósvajat, ur. 4. Két őszi sajtot, libr. 1672.

Anno 1687. 4. Junii administrált az fagarasi számtartó, 
Dési Kováts János idevaló korcsoma proventust, fi. 1000, <*> 
ezer forintokat, i

4. Junii. Lészai István fogarasföldi perceptorunk admi-

1 E márcz. 2-iki bejegyzéshez lapszélen egy zj-fz jel van téve 
Lásd ennek magyarázatát Forumbák ez. alatt, az 1687. ápr. 4-iki 
beszolgáltatáshoz irt jegyzetben.

2 A fejedelem útjára, a ki márcz. 17-ikén indáit Fogarasból és 
másnap érkezett Kománára. V'. ö. Apáti M. idézett Naplója megfelelő 
helyével.
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nistrált fogarasföldi országadajában pro anno 1684. fl. 42, 
oc negyvenkét forintokat.

6. Junii. Fogarasi Gábor deák szolgabiránk administrált 
felső törvényes székrül bírságpénzt, fl. 111. Item egy tehenet 
ez idei borjával, fl. 6, Két ökröt, in fl. 14. Három kancza- 
lovat, in fl. 43- A számtartónak errűl való quietantiát 
exactor uramhoz adtuk.

A die 1. Április ad ultimum ejusdem administrált 
ilyen bonumokat : Sárkányi irósvajat egy vedret, ur. 1. 
Egy tömlő fenyőmagos túrót, cont. libr. 68. Nyolcz sajtot, 
cont. libr. 78. Köleskását egy vékát, cub. O'l.

A die 1. Maji ad ultimum ejusdem administrált foga
rasi udvarbiránk: Köleskását három vékát, cub. 0 3. Árpa
kását egy vékát, cub. O'l. Középső konyhára boreczetet, 
diversis vicibus, ur. 12. Két nyári sajtot, cont. libr. 33. 
Egy köménymagos tömlőtúrót cont. libr. 73.

Item a die 1. Junii administrált: Pokróczokat nyolczvan- 
hatot, nro. 86. Vastag vásznot nyolcz végben, ul. 209. 
Item ó hajat nro. 13. cont. libr. 77.

Item a die 5. Junii ad diem 11. Junii konyhánk szük
ségére az inventálás után erogálódott az szalonnás házbúi: 
0 szalonna kettő hetvenegyedfél font, libr. 70‘/2. Új sza
lonna négy, százötödfél font. libr. 1 0 4 7 - 2  • Új orját fejestül 
másfelet, nro. l ' / 2-

12. Junii fogarasi számtartó keze alúl administráltatott: 
Húsz lóvakaró, ónazatlanok, három élűk, no. 20. Csonttal 
párkányozott, veres szattyánnal borított nyereg négy, no. 4. 
Paraszt sima nyereg hat, no. 6. Nemez tíz, no. 10. Férfinak 
való sarú kilenczven pár, p. no. 90. Bagaria talpbőr egy, 
no. 1. Közönséges talpbőr tizenötöt, no. 15. Csizmabéllésnek 
való harmincz, no. 30. Fekete süvegeket ötvent, no. 50. 
Kalap öt, no. 5. Irha hat, no. 6. Szakácsinasoknak bőr
dolmány no. 6, hat. Bőrnadrágot hármat, no. 3. Qu.

13. Junii az úti szükségre1 administráltak az fogarasi 
tisztek : Új szalonnákat ötöt, no. 5, continet libr. 148. 
0 szalonnákat ötöt, no. 5, continet libr. 223. Új sodort 
tizet. 0 orját hármat. Új orját hármat.

Ugyan 13. Junii quietáltatott ezen administrátiókrúl 
D. J.'- Szattyánokat no. 40 <*> negyvenet. Talpbőröket hetet, 
no. 7. Csizmabéllést hatvannyolczat. Szattyáncsizmákat 
tizenkettőt. Ezeket konyhabelieknek és Tjordai] pohárnok 1 2

1 Június 13-án u. i. a fejedelem Fogarasból Porumbákra indúlt, 
hova, Szombatfalván és Kerczen megpihenvén, másnap estére érkezett 
meg. V. ö. Apafi M. idézett Naplója megfelelő bejegyzésével.

2 T. i. Dési János.
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inasoknak1 adtuk ki. Német halászoknak borjúbőr csizmát 
kettőt, nro. 2. Ezen napokban új vasas, záros pinczetoko- 
kat nyolczat, négye két két ejteles, négye ejteles. Egy 
vég sima széles vászont, ul. 27. Egettbort liatodfél ejtelt, 
oct. 51/2- Szakács* és varróinasoknak fekete süvegeket 
tizenötöt, no. 15. Kománai sütőinasnak egy pár sarut. 
Item sub eodem dato szíjgyártók kéziben kikészítésre: 
Nyolcz ökörbőröket, no. 8. Borjúbőröket is nyolczat, no. 8. 
A peczéreknek tizenöt pár sarut, p. 15. Asztalos mellett való 
inasnak egy bőrdolmányt, no. 1. Item szakácsinasoknak, 
konyha ajtónállóknak, sütőknek huszonkilencz pár sarut, p. 29.

3. Julii fogarasi udvarbíránk administrált: Mázas tálat, 
nr. 200. Vereshagymát, cub. 3 2. Kászú sajtot, nro. 15.

6. Julii fogarasi udvarbíránk administrált, Szescsori 
Sorbán: Köleskását, metr. 2. Árpakását, metr. 1. Krupát, 
metr. 1. Szalad sert, ur. 15. Tálat, nro. 220. Item prae- 
bendára köleskását, metr. 8. Árpakását, sax. cub. 1. Tavalyi 
bárány bőrt, nro. 110. Qu.

9. Julii. Sorbán vajda administrált plajásság után 
tizenöt forintot. Sindelyszeget, nro. 66000.

17. Julii Szescsori Sorbán administrált kászú sajtot, nro. 15.
26. Julii fogarasi számtartónk, Dési K. János admi- 

'  nistrált: Kászú sajtot, nro. 13. Szattyánbőrt, nro. 13. Szaty-
tyán csizmát, nro. 31. Bagaria bőrt, nro. 1. Közönséges 
talpbőrt, nro. 7. Férfinak való sarut, p. 53. Korcsoma 
proventus pénzt, fi. 300. Gyapjú árát, fi. 35. Qu.

27. Julii fogarasi udvarbíró, Szescsori Sorbán adini- 
nistrált egy gyalmot org. nro. [hiányzik] kötelestül. Ezen 
gyalmot Szescsori által Katonába küldöttük halászíatni.

24. Augusti sert administrált tizennégy vedret, ur. 14.
15. Septembris nemes, vitézlő Dési Kovács János

fogarasi számtartónk administrált: Férfi csizmát szattyánból 
hetven párt, p. nro. 70. Szattyán bőröket tizenötöt, nro. 15- 
Item négy lakatot kolcsostúl, nro. 4. Kilencz szattyánt, 
nro. 9. Gyertyabél fonalat három fontot, libr. 3. Csizma
diának való fonalat is három fontot, libr. 3. Qu.

19. Septembris: Sert két általagban tizenhárom vedret.
25. Septembris : Abroszt két véggel, ul 42. Radnótról 

hozott fejér vásznat, ul. 38. Férfi sarát, p. 63.
28. Septembris administrált fogai asi udvarbíró, Szes

csori Sorbán: T. (= Tiszta) szalonnát no. 4, cont. libr. 00.

1 így, tévesen írva pohárnok inasunk helyett. A T. betűben 
pedig, mint azt kiegészítettük, Tordai név rejlik, ki bizonyára azonos 
a későbbi feljegyzések során gyakrabban előforduló Tordai József 
pohárnok inassal. Ez a József pedig fia lehetett az udvarban ezidőtájt 
szerepelt Tordai János pohárnoknak.
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Új soldort, 6. Oldalt, nro. 4. Az múlt tavaszi írósvajat, ur. 1. 
Köleskását, cub. 0'2. Krupát, cub. O'l. Mogyorót, cub. O'l. 
Diót, két vékát.

Szebenben való szállítások :
Anno 1687. 19. Octobris administrált Szescsori Sorbán: 

Első fejér lisztet, sax. cub. 5. Második fejér lisztet is, cub. 5. 
Tiszta szalonnát nro. 10, mérés nélkül, melyrűl is docealjanak 
hitelesen. Soldort,nro. 10. Orját,nro.4. Oldalpecsenyét négyet, 
nro. 4. Sert ur. 15, 2 általagban. Serélesztőt, oct. 8.

5. Novembris. Dési1 János fogarasi számtartó admi
nistrált felső konyhán és középsőn levő szakácsoknak : 
Szattyán csizmát, pár. nro. 13. Ugyanaz szakácsinasoknak 
sarut, pár. nro. 11. Négy csizmabéllést, nro. 4.

Anno 1687. a die 13. Novembris usque ad diem
21. ejusdem diversis vicibus administrált Szescsori Sorbán 
sajtokat, nyáriakat ez szerint: Az öreg asszonyhoz, nro. 4. 
Kabós Gábor által, nro. 2. Vér János által, nro. 2. Veres 
Ferencz által, nro. 2.

15. Novembris fejérített, durva vásznot administrált 
fogarasi számtartó huszonnyolcz singet, ul. 28.

29. Novembris administrált az fogarasi udvarbíró: Major
ság, tisztább mézet, in vasc. 6, ur. 23*2. Majorság, aljosabb mézet, 
in vasc. 1, ur. 6 4. Dézma mézet egy általagban, ur. 24. Ezidén 
felvert méhek viaszát, libr. 112. Az pincze rekeszébe töttiik. 
NB. Anno 1688. 23. Mártii ebből a viaszból, libr. 2. adtunk 
öregasszonyom keze alá.1 2

3. Decembris fejérített, durva vásznot két végben 
ul. 56, od ötvenhat singet.

Anno 1687- 10. Decembris administrált fogarasi udvar- 
biránk ezidei gostina proventuspénzt, fi. 100. Item két 
borsós disznó aprólékát eladatván, fl. 7.

Anno 1687. 10. Decembris administrált Szescsori
Sorbán administrált (így!) borsós disznók aprólékjának az 
árát, hét forintot, fl. 7.

30. Decembris administrált Szescsori Sorbán porum- 
báki, tisztátalan, piaczon kiárúit marha árát3 tizennégy forin
tot, fl. 14 Qu.

1 Ez a név itt D é s s i - n e k  van írva, alább D é é s y , D é s i  változa
tokban fordul elő. Mindannyiszor ez utóbbi írásmódot tartottuk meg.

2 Ez a megjegyzés későbbi, sorok közé írt beszúrás.
3 Ezen leírásban, mint gyakori más esetben is, az írásjeleket 

magunknak kellett pótolni, mivel az eredeti szövegben hiányzanak. 
A t i s z tá ta la n  szó után vonást tettünk, úgy értelmezvén, hogy1 az a 
m a rh á  nak jelzője, de lehet az esetleg a p ia c z o n  szónak is jelzője. 
A t i s z tá ta la n  szó értelmezése pedig így is, úgy is m á so d r e n d ű , vagyis 
k evésb é  fin o m  ; szemben a t i s z lá - y al, mely ilyen összetételekben mind
annyiszor a jo b b  m in ő ség ű , f in o m a b b  értelmében fordul elő.
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Die 9. Januarii anno 1688. fogarasi számtartónk, Dési K. 
János administrált korcsoma proventuspénzt, fi. 100. Item 
300 font disznóhús aprólékja árát is, fi. 15.

Die 14. Januarii anno 1688. administrált Szescsori 
Sorbán fogarasi udvarbiránk: Két oláh esperestek hono
ráriumát, fk 20. Oláh papok adóját, nro. 50. Assessor 
boérok honoráriumát, nro. 24. Plajások honoráriumát, 
fl. 22. Hajó honoráriumát, fi. 16. Bírságpénzt, fi. 50. Czi- 
gányok adóját, fl. 54. Summa fl. 230'50.

Anno 1688. 9. Januarii Dési K. János fogarasi szám
tartónk administrált: Negyvenhét pár csizmához talpbőrö
ket harmadfelet, nro. 2l/2- Bem azokhoz való cserzett 
bőröket, béllésnek valót, nro. 25. Viaszát, libr. nro. 1. 
Bem fonálnak való kendert, gél. 2.

Bem 13. Januarii sárkányi majorháztúl tyúktojásokat, 
nro. 180. Qu,

Anno 1688. die 26. Januarii fogarasi korcsomán 
kiárúit bogát! majorság bor árát, vas 1, mérés szerint 
ur. 40, színbor ur. 31*2. Az ára in summa cum den. 15, 
teszen fl. 3750. Ebbűi adván az korcsomárosnak den. 30, 
administrált fl. 37‘20. Melyről az szám tartót nem quiet ál
tattuk, mivel Thordai pohárnak-inasunk által árúitatván ki, 
nem tartozott perceptiójára.

Anno 1688. die 30. Januarii egy hordó radnóti bor 
árá t; színbor harmincz veder, seprő 2, fl. 43.1

Anno 1688. die 30. Januarii. Szescsori Sorbán foga
rasi udvarbiránk szám tartója által administráltatott tíz 
hordó dézma borok árát százhetvenhat forintokat ötvenegy 
pénzt, fl. 176/51.

Anno 1688. die 24. Januarii administrált fagarasi 
számtartó, Dési Kovács János szattyánokat, nro. 33.

Die 26. Januarii szattyán csizmát, pár. nro. 10
29- Januarii talpbőröket, 3l/2. Főbőrt, cserzettet, nro. 18.
Die 1. Februarii csizmát, pár. nro. 10, tíz párt.
[Die 31. Januarii tíz dézma hordó boroknak az árát, 

fi. 176*51.]2
Die 4. Februarii talpbőrt egyet, nro. 1, főbőrt, cser

zettet; juhbőrt négyet.
Die 16. Februarii. Dési Kovács János fogarasi szám- 

tartónk administrált fogarasi majorság, juh-gyűjtemény 
túrónak az árát, fl. 43.

1 Ezután 1688. jan. 30-iki dátummal egy téves és ezért keresztül
húzott bejegyzés következik, ezzel a megjegyzéssel: Az ebesfalvi 
administratio közzé írtuk. — Ld. ott, a megfelelő dátum alatt.

s A itt zárójelbe tett bejegyzés az eredeti szövegben keresztül 
van húzva.
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Anno 1688. diversis vicibus administrált Dési Kovács 
János fagarasi szárntartónk bonnmokat ez szerént:

Die 12. Februarii három pár szattyán csizmát, p. nro. 3. 
Item die 14. Februarii harminczegy balásfalvi disznók 
aprólékja árát, tizenöt forint ötvenkilencz pénzt, ti. 15'59. 
Két makkos, dézma, borsós húsú disznók szalonnájának az 
árát, három forintot nyolczvanhét pénzt, ti. 3‘87. Item die
16. Februarii csizmáknak való talpbőrt kettőt, nro. 2. 
Item 17. Februarii csizmákhoz való talpbőrt hármat, nro. 3. 
Csizmabéllésnek való juhbőrt tizenhatot, nro. 16. Egy 
font viaszát, libr. nro. 1. Item borsoló erszénynek való 
berbécsbőr irhát hármat, nro. 3. Mely diversis vicibus esett 
administrátiókrúl praesentium testimonio quietáljuk. Dátum 
Fogaras anno et die ut supra.1

Anno 1688. die 20. Februarii korcsomán kiárúit borok 
árát Tordai:

Oklosi adósság 1.) vas mérés szerint szinbor u. nro. 34, sepreje 
két veder ur. nro. 2. — 2.) vas oklosi summa, szinbor ur. nro. 27, 
sepreje ur. nro. 1. — 3.) vas tatárlaki búza restantia, színbor 
25 veder, sepreje ur. nro. 3. — 4.) vas nádasi congestum, színbor 
ur. nro. 32, sepreje egy veder ur. nro. 1.
Summa vas 4, színbor 118; cum den. 15, facit fl. 141*60. 
Az korcsomálásért minden vedertűi den. 1—1 kitudván, 
inégyen az korcsomáros részére fl. 18. Maradott béadásra 
in summa fl. 140*42, melyről, perceptiójokra nem tartozván, 
nem quietáStattuk. NB. Az turbában töttiik.

Die 28. Februarii fog rasi számtartónk, n. vitézlő 
Dési János árúitatott ki parancsola'unkból Pap Sámuel 
keze alól magunk boraink féléből bajomi (országadójában 
elvött) borokat fogarasi continuus korcsomáinkon hét hor
dókkal, melyeknek continentiájok czédulájok szerint volt 
in summa ur. 198*1. Mérés szerint lőttek in summa 209*5. 
Színborok volt in summa ur. 181*5. Seprő volt ur. 28. 
Ejtelót a szinbornak adván pro d. 15, facit in summa 
fl. 217*95. Mely borok árát mind administrálta (a korcso- 
mások részeken kívül, úgymint minden 1 veder színborért 
kivött 1 — 1 pénzen kívül, mely is teszen fl. 1*81) és admi
nistrált fl. 216*14. NB. Az turbában töttiik.

Die 12. Mártii fogarasi számtartónk administrált a 
Pap Sámuel keze alól vött 1 hordó bor árát, mely czédula 
szerént volt ur. 31, mérés szerént ur. 32*1, cum den. 15, 
facit fl. 33*15, melyből a korcsomáros részét kitudván, ^ 
den. 28, a többit administrálta, fl. 32*87.

[Anno 1688. 28. Februarii. Tordai pohárnakiuasunk

1 A Naplóban ezután egy fél lapnyi üres belv maradt.
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három hordó boroknak az árát administrálta, az hordókat 
meg nem méretvén, fl. 86. Az turbában töttük.j1

Anno 1688. die 6. Mártii. Thordai pohárnokinas admi- 
nistrált Varga Tamás kiárúlta 4 hordó bor árát e szerint:

1.) vas bajomi juxta s. ur. 80-6, mérés szerint színbor ur. 30, 
sepr. ur. 4; cum den. 12, facit fi. 28 80. — 2.) vas nagyekemezei juxta 
s. ur. 25, mérés szerint színbor ur. 34, seprő ur. 2; cum den. 12, 
facit fl. 32‘64. — 3 ) vas felsöbajomi juxta s. ur. 45, mérés szerint 
szinbor ur. 35, seprő 5; cum den. 12, facit fl. 33‘6 0 .— 4.) vas nagy
ekemezei juxta s. ur. 34, mérés szerint ur. 36, seprő ur. 2; cum 
den. 12, facit 34-56.
Summa facit fl. 129*60. Ebből az korcsomárosnak adatott 
fl. 1*25. Borok vásárlására pedig vittünk volt el ebből 
86 forintokat és így az mostani administratio tölt negy
venkét forintokra s huszonöt pénzre, fl. 42*25.

Item Piaczi1 2 Andrásné kiárúlta négy oklosi borok árát:
1.) vas juxta s. ur. nro. 22‘2, mérés szerint színbor ur. Dro. 22, 

sepreje ur. nro. 1 ; cum den. 15, facit fl. 26'40.— 2.) vas juxta s. ur. 211, 
színbora 22, sepreje 22; cum den. 15. facit, fl. 26 40. — 3.) vas juxta 
s. ur. nro. 28, színbora ur. nro. 32‘3 mérés szerint, sepreje ur. 15  ; 
cum den. 15, facit fl. 38'85. — 4.) vas juxta s. ur. nro. 21, színbora 
mérés szerint ur. 22, sepreje ur. 1; cum den. 15, facit fl. 20 40.
Summa facit fl. 118*05. Ebből az korcsomárosnak fl. 1. 
Az mostani administrátió tölt fl. 117*05. NB. Mind az 
turbában töttiik.

Anno 1688- die 13. Mártii fogarasi udvarbíránk admi- 
nistrált Fogarasban 1686-ban szűtt, fejérített és mángorlott, 
széles vásznot két végben. Az egyik végben vagyon 
liarminczötödfél sing, ul. 3472; az másik végben vagyon 
harminczkét sing, ul. 32. NB. Veres Mária asszony kezében 
assignáltatott.

Item die eodem Vinczi kezében két vég széles, sima 
vásznot; 1. vég continet ul. 29, 2. vég continet ul. 3372- 
Item fejtős kendőt, nro. 8.

Die 14. Februarii administrált fogarasi számtartónk, 
Dési K. (= Kovács) János, inasok dolmányihoz szattyán- 
bőröket, nro. 14.

1 Az itt zárójelbe tett bejegyzés az eredetiben keresztül van 
húzva s lapszélen ez a megjegyzés kíséri: N B . Yide infra. Az infra  
alatt valószínűleg a visszafelé számított második, szintúgy febr. 28-áról 
datált feljegyzést kell érteni, mely leírás végső összegében bizonyára 
az itt kihúzott 86 frt-nyi összeg is be van számítva.

2 E név is, mint egyebütt is igen gyakran, a foglalkozástól 
vett elnevezés és a vezetéknevet pótolja, miért is nagy kezdőbetűvel 
írtuk, mint a hogy az az eredeti szövegben is van. Sajátos elnevezés, 
mert ugyanezen Piaczi Andrásnénak férje, a megnevezésnek azonos 
módja szerint, lehetett Kocsis András, Csatlós András, vagy bármi 
más András, de Piaczi András bizonyára nem.
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Die 7. Mártii hat fejér sütőinasoknak sáriit, pár. nro. 6. 
A Tankó két fiainak sáriit, pár. nro. 2. A német halásznak 
conventióban sarát, pár. nro. 1. = 9.

Damus pro memória, qnod in hoc anno 1688. diversis 
vicibus, úgymint die 14. Mártii, nemes, vitézlő Szescsori 
Sorbán administrált, fogarasi ndvarbiránk,1 konyhára meg- 
nyúzatott vágómarhák és juliak bori árát százhárom forin
tokat s negyven pénzt, fi. 10340. — ltem die 24. Mártii 
csáváit rókabőröket huszannyolczat, nro. 28. — Die 26. Mártii 
konyhára rendeltetett gyalogok és lovászok számára való 
sarukat huszonegyet, nro. 21. — Die 10. Április talpnak való 
ökörbőröket kettőt, nro. 2. — 8. Április hatvanhat szattyánokat, 
nro. 66. Bérlésnek való, cserzett juhbőröket huszonötöt, 
nro. 25. — Die 21. Április két bagaria talpat, nro. 2. Item az 
leányasszonyok inasai és egy asztalosinas számára hét pár 
sarát, p. nro. 7. Mely administrátiórál praesentium testi - 
monio quietáljuk. Dátum in arcé nostra Fogaras die et 
anno ut in praenotatis.

Die 27. Április. Dési Kovács János administrált kor- 
csoma proventuspénzt, fi. 120.

5. Maji. Szescsori Sorbán fogarasi udvarbíránk paran
csolatunkból administrált Szebenben generál Caraffa uram 
őnga számára úgymint: Fejér lisztet (szemenszedett búzáét), 
sax. cub. 10. Köleskását három sákban, sax. cub. 3. 
Irósvajat egy deberkében, ur. nro. 3'1.

Die 4. Mártii. Thordai József pohárnokinasunk admi- 
nistrált tárházunkban hat hordó borok árát in summa fi. 183.

12. Mártii. Ugyan Thordai József pohárnokinasunk 
administrált tárházunkban öt hordó borok árát in summa 
fi. 166-34.

26. Mártii, Ugyan Thordai József pohárnokinasunk 
administrált tárházunkban négy hordó borok árát in summa 
fi. 160.

1. Maji. Ugyan Thordai József pohárnokinasunk által 
Piaczi Andrásnénál kiárúltatott kilencz hordó borok árát 
administrált, in summa fi. 343.

Die 26. Maji. Tamás deák fogarasi kulcsárunk admi
nistrált Erdélyi keze alá két végben 66 sing vásznot.

Die 16. Junii. Dési Kovács János fogarasi számrartónk 
administrált fogarasi korcsonta proventuspénzt, fi. 120. 
NB. Mindjárt költeni kezdettük.

Die 10. Junii. Thordai József pohárnokinasunk admi- 
nistráltatott 19 hordó borok árát, fi. 648.

1 íg y ,  ö s s z e z a v a r t  sz ó r e n d d e l, a h e ly e s  Szescsori S. fogarasi 
udvarbíránk administrált h e ly e t t .
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Die 20. Junii. Ugyan Thordai József pohárnokinasunk 
administrált az beadatt czédulák szerint Piaczi András- 
nénál kiárúltatott 11 hordó borok árát, íi. 452'52.

Eodem. Ugyan Thordai administrált Varga Tamás 
kiárúlta három borok árát, íi. 131‘48.

Anno 1688. die 27. Maji. Sárkányból hoztanak tisztá
talan szalonnákat e szerint:

Szalonna, nro. 31. Orja fejestül, nro 30. Soldort, nro. 60. Kereszt- 
csont, nro. 60. Oldalpecsenye, nro. 58. Nyúlját, nro. 31. Disznólábat, 
nro. 124. Hosszúpecsenyét, nro. 56. Disznófő, nro. 1. Háj nro. 31.

Ebből erogálódott a németekből álló sellegvárdának (így f) 
Sárkányban:

Orja fejestül, nro. 1. Disznóláb, nro. 4. Oldalpecsenye, nro. 2. 
Hosszúpecsenye, nro. 2. Keresztcsont, nro. 2.

Ezekfélét, az feljebb megírt disznóaprólékbúl a mennyi 
hij ja, úgymint:

Orja fő nélkül, nro. 1. Soldort, nro. 2. Oldalpecsenyét, nro. 2. 
Hosszúpecsenye, nro. 4.
Az úr, Teleki uram Sárkányban létének alkalmatosságával 
erogálódott.

1688. 5. Junii. Fogarasban a tímárok adták be a kor- 
dovány bőröket százharminczat, <x> nro. 130, melybűi mun
kájuk bériben esett vissza nekik tizenhárom, <x> nro. 13, 
de némely kordoványok kicsinységek pótlására, Onga 
parancsolatjára adtak hármat, nro. 3, vissza és így immár 
az benn maradt kordovány promiscue százhúsz, <x> nro. 120.

Anno 1688. die 1. Maji n. v. Dési Kovács János 
fogarasi számtartónk administrált tárházunkban korcsoma 
proventuspénzt százhúsz forintokat, fi. 120. ítem die 
eodem vött hét forintokon egy tehenet, in ti. 7. Item kor
csoma proventuspénzből százhetvenhat forintokon, huszonöt 
pénzen vött konyhánk szükségére százharminczöt ber
bécseket in ti. 176'2p, nro. 135.

Item die 4. Maji administrált hat pár ónas, új kengyel- 
vasakat, p. nro. 6.

Die 7. Maji az tiszta mosó kezében adott négy rúd 
szappant, úgymint nyolcz fontot, libr. nro. 8.

Item die 10. Maji mostanság eladott hatszáz ber
bécsek árát ezerkétszázkilenczven forintokat, fi. 1290. 
Mely diversis vicibus esett administratiójival praesenti (így!) 
testimonio quietáljuk. Dátum in arcé nostra Fogaras die 
et anno ut supra.

Anno 1688. die 5. Maji n. v. Dési Kovács János foga
rasi számtartónk administrált az fogarasi piaczon kinyúzatott, 
egy kománai ökör húsának, bőrének, faggyának az árát 
tizennyolcz forintokat húsz pénzt, co fi. 10‘20 {így /). Item az
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csigás lovak mellett lévő két lovászok számára két bokor 
sáriit, p. nro. 2.

Item die 6. Maji. üebreczeni Ersók csizmadiáné szá
mára egy kordoványt, nro. 1.

Item die 15. Maji sárkányi két kőmívesek számára 
két pár sarát, p. nro. 2.

Item die 21. Maji. Gálfi kezében tizenhárom párt, 
lovászoknak való sarukat, p. nro. 13.

Item die 24. Maji administrált Sára leány kezében egy 
rúdban szappant két fontot, libr. nro. 2.

Item die 25. Maji tíz motolában len czérnát, hat fontot, 
libr. nro. 6.

Item 26. Maji. Gálfi keze alá talpnak való két ökör
bőröket. nro. 2. Item azután hat pár talpat. Csizmához 
való béllést hármat, nro. 3.

Item die 28. Maji két pohárnakinasok szükségére két 
pár szattyán csizmát, nro. p. 2.

Item die 31. Maji lovászoknak való sarát Gálfi keze 
alá tizennyolcz párt, p. 18.

Item die 1. Junii mosó1 János kezében két rádban 
négy font szappant, libr. 4. Item Török által egy kor- 
doványbőrt, nro. 1.

Item die 2. Junii. Kassai keze alatt lévő kocsisoknak 
tizenhárom pár sarut, p. nro. 13.

Item die 4. Junii Fiunk2 lovászi számára három pár sarut, 
egy pár szattyán csizmát, p. nro. 4. Mely diversis vicibus esett 
administrátiókrál praesentium testimonio quietáljuk. Dátum in 
arcé nostra Fogaras diebus ac anno ut in praefixis.

Anno 1688. die 8. Junii fogarasi kolcsár, Tamás deák 
administrált két végben ötvennyolcz sing vásznat, ul. nro. 58. 
Item die eodem, durva, vastag, keskeny vásznot két végben, 
ul. 52. NB. Erdélyi kezében adtuk.

Die 10. Junii administrált F. György itt az sokadalmi 
alkalmatossággal eladatt negyvenöt ökörbőrök árát, cum 
fi. 3‘60 facientes fi. 162. Item tizennégy bőrök árát, in fi. 2, 
facit fi. 28.

Die 12. Junii 1688. Asszonyunk őnga parancsolatjából 
ezt az százkilenczven forintot az szakácsok fizetésére 
egészben kivettem Pápai uram jelenlétében.

Anno 1688. die 14. Junii fogarasi számtartónk admi
nistrált egy végben harmincz sing sima vásznot, ul. nro. 30. 
Item más végben, ul. 34. NB. Erdélyi kezében adtuk.

1 A mai értelemben vett vezetéknév helyét j)ótló mosó szó a 
szokástól eltéröleg itt kis kezdőbetűvel van írva.

2 T. i. II . Apafi M. választott fejdelem.
Szádeczky B.: I. Apafi M. fejedelem udvartartása. 3 4
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Damns pro memória quibus expedit, quod in anno
1688. die 19. Junii nemes, v. Száva Péter ebesfalvi szám
tartónk administrált égettbort két edényben nro. 2, cont.
urn. 2, 3. Item peczolajat, ex. mtr. 2, oct. nro. 4.
Almák erekről színeczetet egy átalagban nro. 1, continet 
urn. nro. 10. Kikről praesentium testimonio quietáljuk. 
Datum in arcé nostra Fogaras die ac anno ut supra.

Damus pro memória quibus expedit quod in anno
praesenti 1688. die 19. Junii. n. v. Luczai Sándor porum- 
báki udvarbíránk administrált: Köleskását egy köblöt, 
cub. nro. 1. Árpakását egy köblöt, cub. nro. 1. Kászu 
sajtot nyolczat, nro. 8. Item üveg, fedeles kupákat tizen
hármat, nro. 13. Üveg csészéket ötvent, nro. 50. Ibriket 
tízet, nro. 10. Rósaeczetnek való, tökforma üvegeket tízet, 
nro. 10. Alma- és körtvélyforma üvegeket húszat, nro. 20. 
Vizek vételére való lapos üvegeket százat, nro. 100. item 
praebendára való köleskását egy köblöt, cub. nro. 1. 
Árpakását egy köblöt, cub. nro. 1. Kikről praesentium 
testimonio quietáljuk. Datum in arcé nostra Fogaras die et 
anno ut supra.

Damus pro memória quibus expedit, quod in hoc anno
1688. die 9. Junii. nemes, v. Dési János fogarasi szám
tartónk administrált négy talpbőröket, nro. 4.

Item die 11. Junii az görgényi lovászok számára 
három pár sarut, p. nro. 3. Item cserzett csizma béllés- 
bőröket harminczat, nro. 30. Item die eodem másfél talp
bőrt, nro. iy a. Béllest tizenhatot, nro. 16.

Item die 12. Junii huszonhárom szattyánokat, nro. 23. 
Item die eodem az szakácsinasoknak és szijgyártóinasoknak 
tizenkilencz pár sarukat, p. nro. 19. Az szakácsoknak hét 
pár szattyán csizmákat, p. nro. 7.

Item die 14. Junii az pinczemesterek számára négy 
pár szattyán csizmákat, p. nro. 4.

Item die 16. Junii negyvennyolcz font szappant, libr. 
nro. 48. Item die eodem korcsomára proventus pénzt száz
húsz forintokat, h. 120. Item sárkányi majorság írósvajat 
negyvenkilbncz vedret, ur. nro. 49, melyek diversis vicibus 
estenek, melyekről praesentium testimoni quietáljuk. Datum 
in arcé nostra Fogaras die et anno ut supra.

Anno 1688. die 1. Julii. Szombatfalvárúl hajtottanak 
Fogarasban hat fejős teheneket. Item szárnyas majorságot 
vittenek el ez szerint: Öreg kakaspulykát, nro. 20. Nőstény 
pulykát, nro. 2. Kis pulykafiat, nro. 25. Öreg tyúkfiat, 
nro. 30. Öt kupa vajat. NB. Ezekről quietantiát adtunk.

1688. diversis vicibus fogarasi kulcsár, Tamás deák 
administrált: 1. vég abroszt, cont. ul. 21. — 2. vég abrosz,
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cont. ul. 21. — 3. vég vásznot, vékonyt, ul. 33. — 4. vég 
vásznot, szélest, ul. 33. 5. vég keskeny, vastag vásznot, 
ul. 34. — 6. vég vásznot, vastagot, ul.1

1688. die 5. Julii fogarasi kulcsár, Tamás deák 
administrált széles, vastag vásznot, conitinet ul. 29.

1688. 4. Julii hadtunk Szigyártó Mihály és Farkas 
kezekben öreg ökörbőröket, egy rendbeli varrót hámnak, 
vonó szíjjáva). nro. 12. Más rendbeli, alább való, apró ökör
bőröket, nro. 6, aljasabb hámoknak. Item a 2. rendbeli 
hámhoz csattoknak, zaboláknak a brassai lakatos kezében, 
libr. nro. 50. NB. Ha a bőrökben megmarad, varrott kan
tárokat, kötőfékeket csináljanak.

Anno 1688. Nemes, v. Dési Kovács János fogarasi 
számtartónk administrált diversis vicibus, a die 15. Junii 
usque ad diem 6. Julii, ötven szattyánokat, nro. 50. Item 
tíz egész talpbőröket, nro. 10. Hat bokor talpbőröket
darabonként, nro. 6. Item tizenöt pár sarukat, p. nro. 15. 
Item szattyán csizmákat nyolcz párt, p. nro. 8. Item csizma- 
béllésnek való, cserzett juhbőröket huszonhetet, nro. 27. 
Item kordovány bőröket harminczhármat, nro. 33. Item 
kétszer égetett, gyöngyvirágos égettbort másfél ejtelt, 
oct. nro. 17,. Item tíz apró báránybőröket, nro. 10. item 
apró, kecske-olló bőrt. nro. 3. Négy lakatot, nro. 4.

Anno 1688. nemes, v. Dési Kovács János fogarasi
számtartónk administrált a die 12. Maji usque ad diem
23. Junii universalis summában százharminczhat forintokat 
s hetvenhét pénzt, fi. nro. 136'77.

item die 4. Julii ebesfalvi számtartó, Száva Péter
kezéhez adott, vágómarhák vásárlására, diversis vicibus 
eladott bőrök árát háromszáz forintokat, d. nro. 300. Úgy
mint ökörbőröket ötvent, nro. 50. Tulok- és tehénbőröket 
harminczötöt, nro. 35. Juh- és berbécsbőröket kétszáz-
hetvent, nro. 270.

Anno 1688. nemes, v. Dési Kovács János fogarasi 
számtartónk administrált diversis vicibus Ongok elmenetele- 
korokig1 2 ez szerint, a die 8. Januarii usque ad diem 6. Julii: 
Boreczetet, ur. nro. 35. Item rósaeczetet harmadfél ejtelt,

1 Az 5-ik és 6-ik számú feljegyzések közé az eredeti szövegben 
a vászonnemű megnevezése nélkül, pusztán a vég száma jelöléséül 
még ul. 29 van közbeszúrva. Ennek a hiányos bejegyzésnek teljes 
szövegét a következő, júl. 5-iki, azonos végmennyiséggel administrált 
leírásban ismerjük fel.

2 T. i. jún. Ü8-ig, a mikor néhány napra, vagy még inkább 
júl. 7-éig, a mikor hosszabb időre távozott az udvar Fogarasból. 
A fejedelemasszony aztán többé vissza se tért kedvelt birtokára, 
Fogarasba, mert alig egy hónapra rá — aug. 3-ikán — meghalt Ebes
falván. V. ö. Apafi M. Naplója megfelelő bejegyzéseivel.

34*
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oct. nro. 21/.. Első fejér lisztet tizenkét köblöt s fél vékát, 
cub. sax. nro. 127.2. Item heheletlen lent hatvankét kalongyát, 
gels. nro. 62. Item írósvajat egy vedret, ur. nro. 1. Item 
harminczkét sajtokat, nro. 32, s font szám szerint nyomott 
háromszázhatvannégy fontot, libr. nro. 364, 1 felet, nro. 7*. 
Item túrót háromszázötvennyolcz fontot, libr. nro. 356.1 
Item vastag vásznot száznyolczvankét singet, ul. nro. 182. 
Item síma, széles vásznot négyszáznegyvenkilencz singet, 
ul. nro. 449'/*. Item sáhos abroszt százharmincz singet. 
ul. nro. 130. Item pokróczokat százharminczat, nro. 130. 
Majorság és dézma mézet kilencz edényekben ötvenhárom 
vedert s hat ejtelt, ur. nro. 53'6.

1688. diebus diversis mense Martio fogarasi szám
tartó, Dési Kovács János erogált pénzt praebenda pótlásra, 
fi. 21-64.

Die 8. Julii 1688. fogarasi kulcsár, Tamás deák admi- 
nistrált két végben mangorlott, széles, sima vásznot, ul. 
nro. 64. Item sávos, vastag abroszt egy végben, ul. 28V2-

1688- 13. Augusti fogarasi számtartó, D. Kovács János 
administrált fekete kordovánt, nro. 7. Fekete szattyánokat, 
nro. 60. Talpbőrt, nro. 5. Csizmabérlés bőrt, nro. 50. Qu.

Anno 1688. 6. Septembris fogarasi számtartó, D. Kovács 
János administrált ottvaló proventuspénzt az korcsomákról, 
fi. 400. NB. Mely pénzből ugyanakkor az udvarhelyi pén
zek pótlására vágómarhák vásárlására adattatott Berzenczei 
Márton s Ferenczi Mihály kezekben, fi. 150. Capra György 
aranyában czigányvajda administrálta poraranyért, ti. 72.

Anno 1688. 3. Octobris fogarasi számtartó, Deési 
János administrált Ongok ottlétekor kiadott három hordó 
bornak árát, fi. 149‘99

Anno 1689. 5. Április fogarasi udvarbíránk, Szescsori 
Sorbán administrált tárházunkban papok adaját és hono
ráriumát, fi. 70. Puskások honoráriumát, fi. 22'50. Boérok 
honoráriumát, fi. 24. Hajó honoráriumát, fi. 10. Csigányok 
adaját, fi. 54. Bírságpénzt, fi. 75. Sorbán vajda adta hono
ráriumot, fl. 1P25. Item gostina pénzt, fl. 695 70. In 
summa fl. 962 45.

Anno 1689. 5. Április ugyan fogarasi számtartó, Illyeni 
Tamás deák administrált urbárium szerint való proventust 
és korcsomapénzt, fl. 3037'55. Item urbárium szerint való 
rókabőröket, nro. 26. Két rókabőrt penig rókául nem admi- 
nistrálhatván, azért pénzűi administrált, fl. 6.

Anno 1689. 2. Junii fogarasi udvarbíró, Szescsori Sor-

1 íg y ; a fontszám betű- és számjegy jelzése között mutatkozó 
két fontnyi különbséggel, a feljegyző tévedéséből.
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bán administráltatott számtartója által külömb-külöinbféle 
fogarasi proventuspénzt, fl. 1800.

Anno 1690. die 7. Mártii. Hévízi István egyik fogarasi 
hűtős szolgabíránk admínistrált tárházunkban a die 19. Mártii 
anni praesenti (így!) 1689. ad diem ultimum Januarii anni 
praesentis 1690. proveniált és percipiált bírságpénzben 
nyolczvanhárom forintokat s kilenczvenhárom pénzt, co 
£  88 93.

Eodem anno et die Tiboldi Márton fogarasi egyik 
szolgabíránk admínistrált tárházunkban ab anno praeterito
1688. die 19. mensis Octobris usque ad annum praesentem
1690. diem 27. Februarii gyűlt bírságpénzben százharmincz- 
egy forintot nyolczvankét pénzt, fl. 131'82.

Anno 1690. 30. Mártii Fagarasban az fagarasi tímárok 
adták bé az zalaknai jószág adta, pénzen vett kordoványo- 
kat százharminczat,1 nro. 130, melyből munkájok béri
ben esett vissza nekik tizenhárom, nro. 13, de némely 
kordoványok aprók lévén, annak pótlására adtak egyet, 
nro. 1, maradt immár benn nro. 128.1 2 3

Anno 1690............................fogarasi számtartó, Récsei
László admínistrált férfi sarut, p. 28, huszonnyolcz párt.

Anno 1690. 1. Julii fogarasi számtartó, Récsei László 
admínistrált szattyán csizmát, pár, 14; férfi sarát, pár. 32. Qu.

1690. 19. Julii admínistrált fogarasi számtartó, Récsei 
László szattyán csizmát, pár. nro. 14, férfi sarut, pár. 
nro. 15, melyet percipiáltam. Radi Veres Ferencz.

Anno 1691. ultima Mártii nemes, vitézlő Balog Ferencz 
radnóti udvarbiránk ez zenebonás állapotokban számadásá
nak igazításit az időknek injuriáira nézve censuraliter nem 
követhette, deficiálván az extractusokban is, azért kegyel- 
mességünk accedálván hozzá, tetszett per compositionem 
számadásit leengednünk. Melyhez képest hetedfél esztendei 
ratioit, a die 7. Septembris anni 1685. usque ad diem 
ultimum Mártii anni 1691. ötszáz forint summában (melyet 
is in paratis tárházunkban admínistrált) cum omnibus requi- 
sitis et inquisitionum difficultatibus superinde emergendis 
in perpetuum leengedtük és praesentium testimonio modis 
omnibus absolváljuk magát, számtartóit, kolcsárait, s mind 
posteritásokat és legitimus successorokat. Dátum Fogaras 
die et anno ut supra.

1 Ez a szó eredetileg harminczöt-nek volt írva; a zalaknai 
jószág adta pénzen vett szavak pedig későbbi beszúrásként lapszélre 
vannak írva.

2 íg y ; pedig helyes számítással 118-nak kellene lenni.
3 A hónap és nap hiányzik. A későbbi bejegyzésre üres hely 

van hagyva.
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Boér Sigmond uram administrátiói.1
Sub dato 13. Maji administrált Boér Sigmond uram 

dézmákrúl bejött zabot, sax. cub. 200. [Lapszélen, keresztbe 
írva :] Elől is fel van írva.1 2

Item sub dato 16. Maji ugyan zabot, sax. cub. 100-
Sub dato 24. Maji administrált áldgyúport huszonöt 

mását, cent. nro. 25. Muskotérport, cent. nro. 25. Apró 
port, cent. nro. 10.

Item die [hiányzik] Junii administrált Boér Sigmond: 
Álgyúport, cent. 10. Muskotérport, cent. 10.

NB. Sub dato anni 1686. 25. Junii költ. Boér Sigmond 
uram quietantiáját az szebeni tisztektől percipiált húsz 
mása salétromról szebeni királybíró és polgármester 
uraméknak kiadtuk praefectus uram által. Anno 1686.
27. Junii.

P o r u m b á k ,3

Anno 1686. 12. Januarii administrált borumbáki udvar- 
bíró,4 Luczai Sándor második fejér lisztet, sax. cub. 10. 
Viaszai három darabban, libr. 44. Zabot ötven köblöt, 
cub. 50. Qu.

Anno 1686. 17. Januarii sert in vas. 2, ur. 15. N. qu.° 
Serélesztőt, oct. 4.

22. Januarii administrált Luczai Sándor: Árpakását, 
praebjendáúl], egy köblöt, cub. 1. Fedeles kupát, no. 6. 
Ibriket, no. 1. Almaformát, no. 20. Fedeles csészét, 60(?) Qu.

26. Januarii: Első fejér lisztet, cub. 10. Árpakását, 
cub. 1. Köleskását, cub. 1. Item azon napon második fejér 
lisztet, cub 10.

2. Februarii. Oldalpecsenyét, no. 20. Hosszúpecsenyét, 
no. 20. Egyéb aprólékos pecsenyét, 38. Ezeknek font 
száma, 191. Item kolbászt, vérest és májost, 25. Gyom
rot, no. 10. Öreg lámpást, no. 6. Apróbb lámpást, 
no. 4. Qu.

Anno 1686. 7. Februarii administrált Luczai Sándor 
deák: Sert, ur. 8. Fűrész-béldeszkát, no. 50. Urbárium

1 Ezt megelőzően a Naplóban tíz levólnyi üres hely maradt.
2 V. ö. a Fagaras ez. fejezet 1686. máj. 13-iki bejegyzésével.
3 Eredetiben Porumbách-nak van írva.
4 A Napló e két utolsó szót rövidítve P. U. betűkkel írja.
3 T. i. Nincs quietantia. vagy nem quietáltuk.
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szerint való pokróczot, no. 4. Majorság gyapjúból csinált 
pokróczot, no. 36. Summa nro. 40. Qu.

15- Februarii administrált Luczai Sándor ilyen nemű 
proventuspénzt: Hat assessor boérok fele honoráriumját, 
d. 12. Főplajás fele honoráriumját, fl. 7‘50. Tavalyi bírság
pénzt, ti. 30. Ezidei bírságpénzt, d. 20. Kiilömb-kiilömbféle 
proventust, üvegcsűr árenda és túró árát, d. 540’50. In 
summa d. 610. Hat faluk adta rókabőrt hetet, nro. 7. Sert 
2 általagban, ur. 18. Üveg edényeket promiscue aprókkal 
együtt 128.

17. Februarii sert 1 általagban, ur. 7. Üvegedényeket 
a szokás szerént.

Anno 1686. 2. Mártii administrált Luczai Sándor: 
Hosszúpecsenyét, no. 20. Oldalpecsenyét, 20. Kolbászt, 
no. 47 Májost s vérest, 104. Holmi aprólékos pecsenyét 
font szám szerint, libr. 150. Gyomrot, no. 10. Paraszt faza- 
kat, no. 300. Mázos tálakat, no. 20. Praebenda köleskását, 
cub. 2. Qu.

5. Mártii administrált: Szalad sert. ur. 7. I). — Asszú 
gyümölcsöt, cub. 1. L.1 Üvegeket az szokás szerint.

6. Mártii hozatott Porumbákrúl 10 disznóaprólék e 
szerint: Oldalpecsenye, nro. 20. Hosszúpecsenye, no. 20. 
Gyomor, 10. Holmi aprólék pecsenye font szám szerint, 
libr. 269. Kolbász, no. 46. Májost no. 70, véressel együtt. Qu.

9. Mártii administrált porumbáki udvarbíró, Luczai 
Sándor: Kapossi által szemen szedett búzalisztet, cub. 
sax. 10. Ötven szál fen}Tődeszkát, Ötven fő nyers káposztát.

Anno 1686. 18. Mártii porumbáki udvarbíró, Luczai 
Sándor: Oldalpecsenyét, no. 20 Hosszúpecsenyét, no. 18. 
Aprólék pecsenyét, libr. 112. Kolbász, 50. Véres és májos 
promiscue, no. 70. Gyomor, 10. Fedeles kupa 12. Fedeles 
csésze, 70. Ibrik, 12. Alma-, körte forma, 20. Ser 1 álta
lagban, ur. 7. Qu.

26. Mártii 2 véka lenmagbúi ütött olajat 3 korsóban.
2. Mártii porumbáki jószágban fontatott kender vékony 

fonalat administrált, libr. 84.
6. Mártii második fejér lisztet, cub. sax. 10.
Anno 1686. 11. Április administrált Luczai Sándor deák 

Pap András által: Szemenszedett, búzalisztet tiz köblöt 
Szemenszedett búzát egy vékát, metr. 1. Szaladsert két 
edényben tizennégy veder, ur. 14. Holmi apróság takará

1 E leírásban előfordúló D. és L. betűk a megfelelő beszol
gáltatások gondozóinak nevét rejtik. És pedig amaz valószínűleg a 
Dési Lászlóét, vagy Daczó Istvánét, emez pedig Lészai Jánosét, kik ez 
idő tájt mindhárman a fejedelemasszony inasai között szerepelnek.
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sára vásznot, fejért, ul. IV2. ltem fedeles csészéket, kupá
kat, ibrikeket promiscue 120. Qu.

1 Maji. Luczai Sándor administrált: Szemenszedett 
búzalisztet, sax. cub. 10. Sert, ur. 7. Yadászhálóval fogott 
rókabőrt négyet, nro. 4. Farkasbőrt, nro. 2. Külön-külön- 
féle proventust, üvegcsűr arenda pénzzel együtt, fi. 400.

7. Maji administrált porumbáki udvarbíró uram: Köles
kását egy köblöt, cub. sax. 1. Árpakását egy köblöt, cub. 
sax. 1. Almaeczetet tíz vedret, ur. 10. Qu.

10. Maji porumbáki udvarbíró, Luczai Sándor admi
nistrált öt szalonnát, tisztát, libr. 210. Qu. NB. Ezentúl 
azok az bonuinok is consignáltatnak, a melyek a tisztek 
által percipiáltatnak.

Anno 1686. 11. Maji administrálta ezeket porumbáki 
udvarbíró, Luczai Sándor: Tiszta számban: Köleskását, 
cub. 1. Árpakását, metr. 2. Sert két általagban, ur. 14. 
Szemen szedett búzalisztet, cub. 10. Item ugyan fejér 
lisztet, cub. sax. 10, Ongók számára. Praebenclára: Alma
eczetet, ur. 20. Köleskását, cub. 2. Árpakását, cub. sax. 1. 
Üvegeket, promiscue no. 99. Ezekről magunk quietáltuk 
egészen.

14. Maji porumbáki udvarbíró, Luczai Sándor admi
nistrált ottvaló majorságbúzát százhatvanhárom köblöt, cub. 
sax. 163, melyrűl magunk quietáltuk, úgy mindazáltal, 
hogy ha kiszállíttatik vagy egészen vagy valami része, 
igazittassa a quietantiát. Ez a búza az omlási pap házánál van.

Anno 1686. 19. Maji administrált Luczai Sándor porum
báki udvarbíró Fogarasbúl az tisztek keze alúl maga quie- 
tálása által percipiált öt vasas sotútlan üveges pinczeto- 
kokat, nro. 5, kikben üvegeket csináltatott. Qu.

23. Maji administrált Pap András által fűrész bél
deszkát ötven szálat, nro. 50. O hájat, nro. 40, continet 
libr. 229. Ottvaló gyapjúból csinált nyűgöt huszonkilenczet, 
nro. 29. Pányvafőt kötél nélkül kilenczvent, nro. 90. Pány- 
vafőt kötelestül, forgó karikástól, tizet, nro. 10. M. qu.1

Item két mása gyapjat, libr. 288. T. qu.‘J
25. Maji administrált porumbáki udvarbiránk: Üveg

csűr arenda és egyéb külömb-külömbféle proventust, fl. 201. 
Tiszta köleskását, cub. sax. 2. Tiszta árpakását, cub. sax. 1. 
Praebendára való köleskását, cub. 2. Árpakását, cub. 1T. 
Qu. m.

27. Maji administrált Luczai Sándor: Apró üveg tán- 
gyért, nro. 2000. Víznek való lapos üvegeket, nro. 200. Qu.

1 T. i. Magunk quietáltuk. 
- Tisztek quietálták.
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2. Junii administrált Luczai Sándor deák sert 1 álta- 
lagban, ur. 8. Négy vég vásznat, ul. 300, háromszáz 
singet. M. qu.

Item praebendára sert, ur. 55. Kövér pujkát, no. 4. 
Kövér ludat, no. 2. Kövér kappant, no. 3. Kövér tyúkot, 
no. 5. T. qu.

Anno 1686. 16. Junii porumbáki udvarbíró, Luczai 
Sándor administrált Pap András által szép fejér lisztet 
hat köblöt, cub. 6. Sert nyolcz vedret, ur. 8. Üveg edé
nyeket promiscue 69. M. qu.

Item praebendára, melyet percipiált Máté deák és 
Fogarasi J. tiz ó szalonnát, cont. libr. 406. Köleskását 
három köblöt, cub. 3. Item tíz szál fenyődeszkát is hoztanak.

27. Junii porumbáki udvarbíránk. Luczai Sándor 
administrált: Sert, ur. nro. 8. Serélesztőt, oct. 4. Apró, 
üveg tányért, nro. 200. Altallátó tányér-üveget, nro. 25.

Ugyan 27. Junii porumbáki administratio, Pap András 
által: Szemenszedett búzaliszt öt köböl, cub. 5’1. Asztali 
első fejér liszt, cub. 10. Fenyőmagos túró 2 tömlőben, 
libr. 105. Item praebendára köleskását, sax. cub. 3. Árpa
kását, sax. cub. 2. Zabot, cub. 70. Árpát, cub. 10. Tavalyi 
túró és orda 3 tömlőkben és 13 tonnákban, libr. 1062. 
Tavalyi sajtok, nro. 20, libr. 121. Tavalyi színvaj 12 fazékban, 
ur. 4'4l/-2- Sós káposzta két hordóval, vas. 2. NB. Ezeket 
Fogarasban disponálta Őnga vitetni. 0  és új szalonnákat, 
nro. 29, libr. 1174. Ó és új hájat, nro. 58, libr. 342. 
Nyulját, nro. 51. Keresztcsontot, nro. 88. Soldorí, nro. 148. 
Disznólábat, nro. 175. Orját főstül, nro. 58. Disznófőt 
órja nélkül, nro. 6. így küldte volt jedzés szerint ide 
Szebenben, innét penig ezen formában küldetett Fogarasban 
Biró Mihály által.

Anno 1686. 2. Julii porumbáki udvarbíránk, Luczai 
Sándor: Köleskását, metr. 1. Árpakását, metr. 1. Qu.

1686. 3. Augusti új búzalisztet administrált, cub. 2.
9. Augusti. Első fejérnek való búzát administrált s. 

cub. 54'2. Másodiknak való búzát, s. cub. 50'2.
11. Augusti. Luczai Sándor deák Havasalföldében 

adván el: Öreg berbécseket, nro. 140. Öreg meddő juhot, 
nro. 9. Tavalyi berbécseket, nro. 10. Öreg czápot, nro. 1. 
Summa nro. 160. Egyet adott, in tall. leon. 1. Az ára 
azért tött in priori summa talleros leon. nro. 160. De mivel 
adott vámban minden berbécstűi és júhtúl három-három 
ó pénzt, mely in summa tészen tall. leon. 3l/2i ó pénzt 
den. 15, administrált megmaradt berbécs és juhok árát 
leon. tall. 156 egy ortot, et den. 27- Item színmézet három 
vedret két ejtelt, ur. 3‘2. Irósvajat, ur. nro. 10. Qu.
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12. Augusti administrált Luczai Sándor: Körtvély- 
forma üveget, nro. 16. Fedeles üveg kupát, nro. 15. 
Ibriket, nro. 8. Csészét, nro. 60. Item az minapiban in 
summa üveg edényeket, nro. 80. Vereshagymát, metr. 2. 
Murkot, metr. 2. Petreselymet, metr. 2.

Anno 1686. 17. Augusti: Almaeczetet vasis 2, ur. 15. 
Ugorka sózni való üvegeket, nro. 12. Paraszt fazakokat, 
promiscue nro. 300. Qu.

Anno 1686. a die 4. ítetobris ad diem 6 ejusdem 
porumbáki udvarbiró, Luczai Sándor administrálta ezeket: 
Első fejérnek való liszt helyben és az útra,1 cub 4'2. 
Második fejérnek való liszt is, cub. 4'2. Tésztamívesnek első 
fejérbűi, cub. 1. Fejérvári szükségre, magunk számára való 
szép, fejér búzalisztet tiz köblöt, cub. 10. Árpakását másfél 
vékát. Köleskását is másfél vékát. Praebendára való köleskását, 
cub. nro. 4. Árpakását egy köblöt, cub. nro. 1. Item 351/2 mása 
túró és sajtok árát, másáját pro fi. 9, háromszázhúsz forintot, 
Ü. 320. Pünkösdi adóban hatvanhét forintot. Magunk pinczé- 
jéből kiadatott, kiárúltatott kútfalvi bor árát, fi. 46‘44.

Anno 1686. 20. Novembris administrált porumbáki 
udvarbíró elmúlt esztendőkben külömbféle restantia pro- 
ventust háromszáz forintot, fi. 300. item pro anno praesenti 
adó- és száraz-bor ára proventust, száz forintot, fi. 100. 
Magunk számára árpakását egy vékát, cub. 0'1. Köles
kását egy vékát. cub. 0T. Praebendára való köleskását 
hat vékát, cub. 1‘2. Árpakását három vékát, cub. 0'3. 
Item apró üveg tányért, no. 1000. Általlátót, no. 100. 
Kupát, no. 12. Ibriket, no. 8. Csészét, no. 30. Almát, no. 8. 
Körtvély formát, no. 7. Qu.

Anno 1686. 8. Decembris majorság színmézet, ur. 2'5. 
Viaszát harmincz fontot, libr. 30. Szemenszedett búza
lisztet öt köblöt, cub. 5. Köleskását praebendára, cub. 1'2. 
Egy méretlen új szalonnát. Sert, ur. 7.

Anno 1686- 12. Decembris administrált Luczai Sándor: 
Tiszta majorság színmézet öt vedret három ejtelt, ur. 5 3. 
Praebendára való színmézet egy vedret, ur. 1. Sert 
1 általagban hét vedret, ur. 7. Qu.

Anno 1686. 20. Decembris administrált Luczai Sándor 
az német járásnak alkalmatosságával porumbáki embereink 
által udvarházunknál levő bonuminkban tött károknak tör
vényes eligazításából béjött proventuspénzt száznyolcz 
forintot, flór. 108. Qu.

1 Október 7-ikén u. i. a fejedelem Fogarasból Fejérvár felé 
indúlt, hova 11-ikén érkezett meg. — V. ö. idézett Naplója meg
felelő bejegyzésével.
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Anno 1686. 26. Decembris. Porumbákrúl administrál- 
tatott disznóaprólék e szerint:

Ayúlja, no. 24. Oldalpecsenye, no. 48. Hosszúpecsenye, no. 48. 
Disznóhúst, libr. 250. Item : Májost, 104. Vérest, no. 34. Gömböczöt, 22. 
Kolbászt, no. 56. Gyomrot, no. 24.

Ab anno 1687. administratiok.

2. Januarii administrált Luczai Sándor: Majorság 
gyapjúból csinált pokróczot harminczhatot, no. 36. Falú 
adta pokróczot négyet, no. 4. Elés színmézet két vedret, 
ur. 2. Falú-adta rókabőrt hetet, no. 7. Item fedeles kupát, 
no. 15. Csészét, no. 25. Ibriket, no. 5. Alma formát, no. 5- 
Csuprot, no. 10. Qu.

6. Januarii administrált 6 disznók aprólékit:
Hat nyúlját. no. 6. Hosszúpecsenyét, no. 12 Disznóhúst, libr. 64. 

Vérest és májost húszat, no. 2(3. Kolbászt, no. 12. Gömböczöt, hatot. 
Gyomrot, hatot Qu.

14. Januarii szaladsert administrált hét vedret, ur. 7. 
Item kilencz fedeles kupát, harmincz csészét, kilencz ibri
ket, tíz alma- s körtvély formát.

28. Januarii administrált Luczai Sándor sert, ur. nro. 6. 
Közönséges szükségre való üvegeket, öreg és apróbb kan
nát, nro. 70. Korsót, nro. 7. Öreg és apróbb csészét, 
nro. 70. Alma és körtvély formát, nro. 20. Ibriket, nro. 10. 
Csuprokat, nro. 12. Lábos pohárt, nro. 6. Item tiz fedeles 
kannát, nro. 10. Csészét, nro. 30. Ibriket, nro. 9. Alma- és 
körtvély formát, nro. 10.

28. Januarii administrált Luczai Sándor hét veder 
írósvajat, ur. nro. 7.

4. Februarii porumbáki udvarbíránk administrált: Hat 
assessor boérok honoráriumját, fi. 12. Főplajások honorá- 
riumját, fi. 7'50. Felsőporumbáki új oláh pap honorárium
ját, fi. 7'50. Summa fi. 27. Item külön quietantiában sub 
dato 4. Februarii, ab anno 1684. 10. Augusti ad diem ulti- 
mum Április elmaradt restantia húsz forintot, fi 20.

Item, a die 12. Junii 1686. ad diem ultimum Decem
bris jutott bírságpénzt, harmincz forintokat, fi 30.

Anno 1687. 15. Mártii porumbáki udvarbíránk admi
nistrált : Sert egy általagban, ur. 7. Üvegedényeket: kupát, 
nro. 20, csészét, nro. 60, ibriket, nro. 16.

25. Mártii üvegedényeket administrált: Fedeles kupát, 
nro. 9. Fedeles csészét, nro. 30. Ibriket, nro. 8. Alma- és 
körtvélyforma üvegeket, nro. 12. Üvegmosárt, nro. 3.

29. Mártii administrált Luczai Sándor sert, ur. 8. Üveg
edényeket: kupát, nro. 30, csészét, nro. 50, ibriket, nro. 15.
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4. Április Kabos által administrált az udvarbíró magunk 
számára való szemelt búzalisztet, tiz köblöt. Irósvajat egy 
cseberben három vedret, ur. 3. Köleskását egy vékát, 
metr. 1. Árpakását egy vékát, metr. 1. Item praebendára 
köleskását három köblöt, cub. 3. Árpakását két köblöt, 
cub. 2. Qu.1

13. Április. Luczai Sándor deák administrált üveg
edényeket : Fedeles kupát, nro. 10. Üvegcsészét, nro. 30. 
Ibriket, nro. 8. Alma- és körtvélyformát, nro. 10. Égett- 
bornak való [k]orsót,1 2 nro. 10. Orvosságnak való üveget, 
nro. 100. Vadászhálóval fogott rókabőrt, nro. 3. Farkas
bőrt, nro. 2.

Anno 1687. 24. Április. Luczai Sándor administrált 
külömb-külömbféle proventuspénzt, fi. 220. Egy tonnában 
viski len-szálfonalat, libr. 15. Viski lenpácz fonalat3 2 
tonnában, libr. 62. Kenderszál fonalat egy tonnában, 
libr. 68. Qu.

29. Április administrált ordát, százhuszonkilencz fontot, 
libr. 129. Őszi sajtot ötöt, continet libr. 25. Túrót száz- 
hetvenöt fontot, libr. 175.

30. Haji hozott Kabos Porumbákrúl alma-, körtvély- 
forma, fekete, ón-sotus üveget nro. 25, melyeknek sotuit 
ottvaló proventusbeli pénzen csináltatta; a mi arra erogaló- 
dott, hitelesen felvegye ratiójában. Annakfelette négy 
pinczetokban ejteles üvegeket nyolczat-nyolczat sotu nélkül; 
négyben ismét két-két ejteleseket, ugyan nyolczat. Item 
víznek való üvegeket, laposakat ötvent, nro. 50. Kósa- 
eczetnek valót, nro. 12.

Anno 1687. 19. Junii administrált itt helyben Porum- 
bákon külömb-külömbféle proventust kétszáz forintot, fl. 200. 
Annakutánna parancsoltunk Segesvárra késekre s cseresz
nyére, fl. 4. Ádott pénzt, fl. 4.

22. Junii. Köleskását két vékát, cub. 0’2. Árpa
kását. cub. 0'2.

3- Julii porumbáki udvarbíránk administrált: Fűrész

1 Ezután márcz. 27-ről egy téves, Fogarashoz tartozó bejegyzés 
következik, mit a feljegyző keresztülhúzott és a következő meg
jegyzéssel igazolt: Norandum correcta 44- E kihúzott bejegyzés 
Fogaras czím alatt 1687. márcz. 2-iki dátummal s a jel kísére
tében szószerint feltalálható.

2 Ez a szó az eredeti szövegben világosan orsót-nak van írva, 
bizonyára tévedésből korsót helyett.

3 A pácz alatt a már fonásrakész szállenböl és szálkenderből ki
szedett, rövidebb kendernek a fonalát kell értenünk. Annak a ken
dernek a fonalát, melyet ecseteléssel választanak el a szálkendertől, 
melyet némely vidéken pátyosz-nak hívnak. Minőségre ez közép
helyen áll a szálkender és a csepü között.
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deszkát, 40 szált. Víznek való üveget, nro. 40. Ugorkának, 
nro. 6. Rósaeczetnek valót. nro. 6.

4. Julii. Luczai Sándor adniinistrált üvegedényeket 
ez szerint: Kupát, nro. 9. Csészét, nro. 30. Ibriket, nro. 8. 
Alma- és körtvélyforma üveget, nro. 15. Item első fejérnek 
való lisztet, sax. cub. 10. Kászu sajtot, nro. 6. Főző 
fazekakat, nro. 200. Porsolót, nro. 30. Fedőt, nro. 57. Qu.

9. Julii adniinistrált Luczai Sándor üvegedényeket 
ez szerint: Kupát, nro. 9. Csészét, nro. 45. Ibriket, 
nro. 10. Alma- és körtvély-formát, nro. 20. Sert 2 általag- 
ban, ur. 12.

8. Julii. Luczai Sándor administrált szemenszedett 
búzalisztet öt köblöt, sax. cub. 5. Üveg urinalékot nro. 16.

11. Julii administrált Luczai Sándor üvegedényeket 
ez szerint: Kupát, nro. 9. Csészét, nro. 30. Ibriket, nro. 8. 
Alma- és körtvély-formát, nro. 12. Mosárt, nro. 5. Uriná- 
lékot, nro. 16. Kászú sajtot, nro. 6.

16. Julii. Luczai Sándor administrált üvegedényeket 
ez szerint: Csészét, nro. 50. Fedeles kupát, nro. 10. Ibriket, 
nro. 8. Alma- és körtvélyformát, nro. 20. Sert egy általagban, 
ur. 8. Serélesztőt, oct. 4. 1 sákban árpakását, metr. 1. 
1 sákban köleskását, metr. 2. Item praebendára árpakását, 
cub. 1. Köleskását, cub. 2.

26. Julii. Luczai Sándor administrált tavalyi fenyő
magos tömlőtúrót nro. 2, continet libr. 112. Sert egy álta
lagban, ur. 8. Qu.

27. Julii administrált porumbáki udvarbíránk, Luczai 
Sándor: Második fejér lisztet tíz köblöt, cub. sax. 10. 
Köleskását egy vékát, metr. 1. Üvegedényeket ez szerint: 
Fedeles kupát, nro. 9. Csészét, nro. 30. Ibriket, nro. 8. 
Almaformát, nro. 12. Qu.

3. Augusti. Luczai Sándor administrált: Sert, ur. 8. 
Serélesztőt, oct. 3. Fűrész-béldeszkát, 40 szált. Üveg
edényeket ez szerint : Szélesszájú, tökforma üveget, nro. 10. 
Szoros szájút, nro. 9. Fedeles öreg s kisebbszerű kupát, 
nro. 20. Fedeles csészét, nro. 60. Alma- és körtvélyformát, 
nro. 20. Ibriket, nro. 10. Kászú sajtot, nro. 10. Qu.

10. Augusti. Luczai Sándor administrált mázas tálat, 
nro. 20. Üvegedényeket ez szerint: Fedeles kupát, nro. 20. 
Csészét, nro. 60. Ibriket, nro. 10. Alma- és körtvélyfor
mát, nro. 20. Kászú sajtot, nro. 10. Qu.

24. Augusti administrált porumbáki udvarbíránk : Sza- 
ladsert hat vedret, ur. 6. Item ivó üvegedényeket e szerint 
két úttal: Fedeles kupát [hiányzik]. Csészéket százat, 
nro. 100. Ibriket, nro. 22. Alma- és körtvélyformát, nro. 24. 
Kászú sajtot. 14.

L
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5. Septembris. Luczai Sándor administrált üvegedénye
ket ez szerint: Fedeles kupát, nro. 15. Csészét, nro. 65. 
Ibriket, nro. 12. Alma- és körtvélyformát, nro. 20. Sert egy 
általagban, ur. 8. Kászú sajtot, nro. 8.

15. Septembris administrált porumbáki udvarbiró, 
Luczai Sándor sert nyolcz vedret, ur. 8. Fedeles kupát, 
nro. 14. Csészét, nro. 60. Ibriket, nro. 12. Alma-, körtvély- 
formát, nro. 20. Mázos fazokakat, nro. 100. Mázotlana- 
kat is, nro 100. Mázos tálakat, nro. 100. Mázotlanokat is, 
nro. 100. Élesztőt, oct. 2.

22. Septembris administrált fedeles kupát, nro. 15. 
Csészét, 60. Ibriket, nro. 10. Alma-, körtvélyformát nro. 20. 
Paraszt fazokat, nro. 200. Kászú sajtot, 14.

30. Septembris porumbáki udvarbíránk, Luczai Sándor 
administrált üvegedényeket ez szerint: Kupát, nro. 19. 
Csészét, nro. 60. Ibriket, nro. 12. Alma- és körtvélyformát 
nro. 20. Sert két általagban, ur. 15. Mázas tálat, nro. 200. 
Mázatlan tálat, nro. 200. Qu.

[Külön papírdarabon:) 1 Anno 1687. die 5. Octobris 
udvarhoz viendő egvetmások e szerint következnek : Üveg
edények : Fedeles kupa, nro. 16. Fedeles csésze, nro. 56. 
Ibrik, nro. 10. Alma és körtvély, nro. 20. Kászú sajtot, 
nro. 10. Sert 2 általagban, ur. 15. Serélesztőt, oct. 3. 
Item halat e szerint: Tiszta pisztrángot, nro. 100. Tiszta, 
apró halat, nro. 300. Tiszta rákot, nro. 100. Nyers 
káposztafőt kétszázat, nro. 200. Szénát hat szekérrel, cur. 6.

8. Octobris. Luczai Sándor deák administrált üveg
edényeket ez szerint: Fedeles kupát, nro. 16 Fedeles 
csészét, nro. 56. Ibriket, nro. 10. Alma- és körtvélyformát, 
nro. 20. Kászú sajtot, nro. 10. Sert 2 általagban, ur. 
nro. 15. Serélesztőt három ejtelt, oct. nro. 3. Qu.

Anno 1687. 13. Octobris. Luczai Sándor administrált 
üvegedényeket ez szerint: Kupát, nro. 12. Csészét, nro. 40. 
Ibriket tizet, nro. 10. Alma- és körtvélyformát, nro. 20. 
Kaszú sajtot, nro. 8. Qu. Qu.

17. Octobris. Porumbákrúl administráltatott Szebenben 
elsőbben: Ser egy általagban, ur. [hiányzik]. Serélesztő, 
oct. [hiányzik]. Asztaliczipó-liszt, cub. 20. Mely liszteket 
Máté deák percipiált.

18. Octobris másodszor administráltatott Porumbákrúl: 
Első fejér lisztet, cub. sax. 10. Másodikat is, cub. 10. 
Szebenben tartott s oda hajtott tehenek gyűjteménye írós- 
vajat, ur. 2'4. 1

1 Ez a papirszelet a Napló 197. és 198. levelei között van, 
19? Vá számjelzéssel ellátva.
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24. Octobris. Porumbákrúl Kabos szállíttatott e szerint : 
T. (= Tiszta) fejér lisztet tíz köblöt, cub. 10. T. köleskását két 
vékát, cub. 0‘2. Árpakását két vékát, cub. Ü'2. Veres
hagymát, cub. 0‘2. Répát, cub. 0‘2. Egy véka tormát. Egy 
véka inurkot. Egy véka mogyorót. Ugorkát, tárkony[t], etc. 
Item asztaliczipó-lisztet, cub. 30. Közczipó-lisztet, cub. 70. 
Szénát 19 szekérrel, cur. 19. Tisztek quietáltak ezekrűl.

Anno 1687. 28. Octobris administrált Luczai Sándor 
udvarbíránk 1685-beli restantia proventust, fi. 700. Ez esz
tendőre való proventust, fi. 314. Summa fi. 1014. Turbában 
töttük.

NB. 18. Mártii küldtünk kénesőváltásra Batizihoz az 
feljebb megírt administratiobúl Mákra nevű étekfogó által, 
fi. '562.

Anno 1687. 14. Novembris nemes, vitézlő Luczai Sándor 
administrált üvegedényeket: Fedeles kupát, nro. 12. Fedeles 
csészét, nro. 40. Ibriket, 'nro. 10. Alma- és körtvély-formát, 
nro. 16. Mázas tálat, nro. 100. Veres fazekat, nro. 300. 
Mázatlan tálat, nro. 200.

26. Mártii administrált Luczai Sándor porumbáki udvar- 
biránk búzát, mely is az asztali czipónak alkalmatos lehet, 
negyven köblöt, sax. cub. 40. Errűl magunk adtunk 
quietantiát.

5. Novembris administrált falú-adta pokróczokat, nro. 4. 
Majorság-gyapjú pokróczokat, nro. 34. Fedeles kupát, 
nro. 12. Csészét, nro. 50. Ibriket, nro. 10. Alma-, körtvély- 
formát, nro. 20.

1. Decembris porumbáki udvarbíró administrált: Lábas 
pohárt, nro. 20. Kupát elegyesen, nro. 30. Elegyes korsót, 
nro. 20. Csebret, nro. 6. Csuprot, nro. 5. Patikához pro- 
miscue, 100. Olajoknak valót, nro. 30.

6. Decembris porumbáki udvarbíránk administrált: 
Veres fazakat, nro. 400. Apró, mázas tálakat, nro. 200.1

Anno 1687 13. Decembris porumbáki udvarbíránk
administrált: Egy általagban kilencz veder sert, ur. nro. 9. 
Tíz, fedeles kupát, nro. 10. Tíz ibriket, nro. 10. Negyven 
fedeles csészét, nro. 40. Alma- és körtvély-formát húszat, 
nro. 20.

Anno 1687. 24 Decembris porumbáki udvarbíránk, 
Luczai Sándor administrált: Ezidei bárányt, nro. 1. Szopó 
malaczot, nro. 18. Tiszta üvegeket, kupát, nro. 12. Fedeles 1

1 A Naplóban ezután: Anno 1687. 4. Decembris. Torumbóki 
udvarbíránk administrált kezdetű beírás olvasható, mely után azonban 
a felsorolás elmaradt, csak az üresen hagyott hely jelzi, hogy a hiányt 
később pótolni akarták.
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csészét, nro. 50. Ibriket, nro. 10. Almát, körtvélyt,1 nro. 20. 
Ajándékban való üvegeket ez szerént: Kupát, nro. 40. Ibriket, 
nro. 6. Öreg korsót, nro. 5. Apróbbat, nro. 6. Csebret, nro. 5. 
Galambot, nro. 4. Buzogányt és csákányt, nro. 7. Kardot, 
nro. 5. Körtvélyt és almát, nro. 12. Csuprot, 12. Kor
sócskát, nro. 12. Egettbornak való korsót, nro. 6. Csészét, 
nro. 40. Sert, ur. nro. 9. Öreg üvegért, nro. 50.

Die 6. Januarii porumbáki udvarbíránk administrált: 
Fedeles kupát, nro. 12. Fedeles csészét, 40. Ibriket tizen
kettőt. Almát és körtvélyt, 20.

Die 12. Januarii. Porumbákról szopóbárányt, 1. Nagy- 
idai keze alá: Kövér pulykát, 4. Kövér kappant, nro. 2. Kövér 
ruczát, 2. Kövér tyúkot, 6. Majorság viaszai, libr. 40. Zöldi 
keze a lá : Item 3 puttonyban élés mézet, ur. 4. Majorság 
viaszát, libr. 40. Ferencz keze alá: Item üveg kupát,nro. 12. 
Ibriket, nro. 12. Csészét, nro. 30. Almát, körtvélyt, 20.

Die 17. Januarii. Porumbákrúl üveg kupát, 10. Csészét, 
nro. 30. Ibriket, nro. 12. Almát, körtvélyt, nro. 20

Anno 1688. die 17. Januarii. Porumbáki udvarbiránk 
administrált Kabos uram által tiszta fejér lisztet, cub. sax. 
nro. 8. Item üveget: 8 kupát, 10 csészét, 8 sutus körtvélyt, 
almát; 4 ibriket.

Die 23. Januarii lábas, kristály pohárt, 20. Habos 
kupákat, nro. 30. Adtuk az Zöldi Gáspár keze alá.

Die 31. Januarii porumbáki udvarbíránk administrált: 
Köleskását, metr. 1. Árpakását, metr. 1. Új lúdtojást, 
nro. 2. Fűrész-béldeszkát, nro. 100 Item Ferencz kezében 
fedeles kupát, nro. 12. Csészét, nro. 40. Ibriket, nro. 16. 
Almát, körtvélyt, 18.

Die 9. Februarii porumbáki udvarbíránk administrált: 
Fedeles kupát tízet, nro. 10. Fedeles csészét harminczat, 
nro. 30. Alma- és körtvélyforma üveget tizenhatot, nro. 16. 
Ibriket tízet, nro. 10. Liliumforma kristálvpohárakat tízet, 
nro. 10. Qu.

Die 11. Februarii porumbáki udvarbíránk administrált 
zabot, sax. cub. 300.

Die 20. Februarii főző veres fazekat, 300. Fedeles 
kupát, nro. 9. Fedeles csészét, nro. 30. Ibriket, nro. 9. 
Almát, körtvélyt, nro. 14.

Die 21. Februarii administrált porumbáki udvarbiránk 
szemelt búzalisztet, cub. 10. Kabos hozta el Sütő Jánossal. 
Fedeles kupát, nr. 10. Fedeles csészét, 32. Ibriket, 8. 
Alma-, körtvélyformát, 16. Item közönséges szükségre 
kupát, 25. Csészét nro. 60.

1 T. i. alma- és körtvélyforma üvege két.
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Anno 1688. die 28. Februarii Luczai Sándor admi
nistrált kíilömb-klilömbféle proventuspénzt, fl. 132. NB. Az 
kis ládában töttük. Item hét rókabőrt.

Die 9. Mártii: Fedeles kupát, nro. 12. Csészét, 30. 
Ibriket, nro. 10. Almát, körtvélyt, nro. 15.

Die 14. Mártii. Luczai Sándor administrált tisztán1: Üveg 
kupát, nro. 9. Csészét, nro. 30. Ibriket, nro. 10. Almát, kört
vélyt. nro. 20. Lúdtojást, nro. 2. Pulykatojást, nro. 4. Récze- 
tojást, 1. Tyúktojást tizenkettőt. NB. Ferencz keze alá töttük.

Item eodem die közönséges szükségre : Kupát. nro. 20. 
Csészét, nro. 40. Apró korsót, nro. 5. Kártocskát, nro. 6. 
Csuprot, nro. 6. Buzdogányt, csákányt, nro. 8. Galambot, 4. 
Almát, körtvélyt, nro. 10. Ibriket, nro. 4. Ezeket Salamon 
keze alá adtuk.

Die 19. Mártii. Luczai Sándor administrált: Fedeles 
kupát, nro. 12. Csészét, nro 20. Ibriket, nro. 10. Öreg 
tángyérkarikákat, nro. 50- Salamon keze alá. Szemen- 
szedett búzalisztet, cub. sax. nro. 10- Fazekakat, nro. 400. 
NB. Boldvai keze alá.

1688. die 24. Mártii. Luczai Sándor administrált adó- 
és egyéb honorárium proventuspénzt, fl. 279.50 NB. Az kis 
ládában töttük.

Anno 1688. die 4. Mártii. Luczai Sándor administrált 
szemelt búzalisztet öt új vászon-sákban, cub. 5, öt köblöt.

Anno 1688. die 10. Április. Luczai Sándor administrált: 
Üveg kupát, nro. 10. Csészét, nro. 30. Ibriket, nro. 10. 
Almát, körtvélyt, nro. 15.

Die 17. Április. Sándor deák administrált: Fedeles 
kupát, nro. 9. Csészét, nro. 30. Ibriket, nro. 10. Alma-, 
körtvélyformát, 20. Közönséges szükségre: Üveg kupát, 
nro. 12. Csészét, nro. 30. Ibriket, nro. 3. Alma, körtvélyt, 
nro. 7. Galambot, nro. 3. Csebret, nro. 2. Korsót, 2. 
Buzgányt2 és csákányt, nro. 7. Vajat 3 vedret, hat kupát.

Die 6. Maji. Luczai Sándor porumbáki udvarbíránk 
administrált: Fedeles kupát, nro. 8. Csészét, nro. 30. 
Ibriket, nro. 8. Almát, körtvélyt, nro. 20. Félejteles, szoros
szájú üvegeket, nro. 12. Kétszáz főző fazakakat, nro. 200.

Die 8. Maji. Luczai Sándor administrált: Búzát, sax. 
cub. nro. 60.3 Első fejérnek való lisztet, cub. 10. Másodiknak 
valót, cub. sax. nro. 10.4 Új szalonnát, nro. 25, cont. 
libr. 1083. Órját fejestül, nro. 25. Disznófőt órja nélkül,

1 T. i. első minőségűt, szemben az alább említett közönséges 
szükségre kifejezéssel .

~ Itt így ; fentebb — márcz 14. alatt — buzdogány volt írva.
3 Lapszélen : Az ablak alatt való gabonás házban.
4 Lapszélen : Sáfár házban.

S z á d e c z k y  B .: I. Apafi M . fe je d e le m  u d v a r t a r tá s a .  3 5
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nro. 4. Hajat, nro. 31, libr. 172. Disznólábot, nro. 122. 
Keresztcsontot, nro. 35. Soldort. nro. 60. NB. Ezeket 
Gergely deák keze alá raktuk.

Die 10. Maji nemes, v. Luczai Sándor porumbáki 
udvarbíránk administrált az idén eladott 200 berbécseknek 
az árát, fi. 430. Ennek 200 forintját mindjárt Szászkézdre 
Biró János által marhák vásárlására küldöttük, 230 forintját 
pedig az kis ládában főttük.

Die 5. Maji szemenszedett búzalisztet porumbáki udvar- 
biránk administrált tíz köblöt, sax. cub. 10.

Item 16. Április administrált kövér, szárnyas major
ságot: Pulykát, nro. 2. Kappant, nro. 2. Réczét, nro. 1. 
Ludat, nro. 1. NB. Nagyijaihoz adtuk.

Die 11. Maji mosott búzalisztet, metr. nro. 2.
Die 14. Maji fedeles kupát, nro, 9. Csészét, nro. 30. 

Ibriket, 10. Alma-, körtvélyformát, nro. 20. Ktilömb-külömb- 
féle proventuspénzt, háromszáz forintokat. NB. Az kis ládá
ban töttük.

Die 20- Maji n. v. Luczai Sándor administrált: Fede
les kupát kilenczet, nro. 9- Csészét negyvent, nro. 40. 
Ibriket hetet, nro. 7. Alma-, körtvélyformát tizet, nro. 10. 
Egy tonna túrót ötvenöt fontot, libr. 55. Három tonna ordát 
százhetvennyolcz fontot, 178. Lenszál-fonalat gombolyag
ban tizenöt fontot, libr. 15. Kenderszál-fonalat negy[ven]öt 
fontot, libr. 45.

NB. Az túrót és az ordát tisztek kezében adtuk, az 
heti pénzt ezeknek kell kiosztani. Az fonalat pedig öreg
asszonyom kezében adták.

NB. Die 26. Maji az ordát az tisztektől felhozván, 
adtuk Annis asszony boltjában. Az túrót is felhozták, öreg
asszonyom kezében adtuk.

Die 30. Maji nemes, v. Luczai Sándor porumbáki 
udvarbíránk administrált: Köleskását, metr. 2. Árpakását, 
metr. nro. 2. Üveg kupát, nro. 15. Csészét, nro. 50. Ibri
ket, nro. 7. Almát, körtvélyt, nro. 20. Víznek való, lapos 
üveget, nro. 20. Ferencz kezében adtuk.

Die 31. Maji Luczai Sándor administrált tiszta fejér 
lisztet, cub. sax. nro. 10.

Anno 1688.13. Junii üveg fedeles kupát, nro. 10 ; fedeles 
csészét, nro. 30; ibriket nyolczat, nro. 8; alma- és körtvély- 
forma üveget, nro. 20 administrált porumbáki udvarbíránk, 
Luczai Sándor. Qu.

1688. 20. Junii a brassaiak Csorvási János étekfogó 
által küldtek azért az kétszáz szekér szénáért, melyet Porum- 
bákrúl Szebenben a télen vittek volt el, minden szekér 
szénáért öt-öt forintot, <x> facientes fi. 1000. oo ezer forintot.
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KB. A balásfalvi széna ára penig a balásfalvi proven- 
tusok közzé van béirva. Inczédi Pál mp.

Anno 1688. die 28. Junii. Luczai Sándor porumbáki 
udvarbíránk adininistrált: Fedeles kupát, nro. 9. Fedeles 
csészét, nro. 30. Ibriket, nro. 8. Alma- és körtvélyformát, 
nro. 20. Kászú sajtot, nro. 6

Die5. Julii. Luczai Sándor adininistrált kupát, 27 ; csészét. 
60; ibriket, 27 ; almát, körtvélyt, 30; üveg palaczkokat, nro. 8.

14. Julii porumbáki udvarbíránk administrált Gulátsi 
uram keze alá asszonyunk számára való árpakását, cub. 1; 
köleskását, cub. I .1

Item praebendára: Árpakását, cub. nro. 2. Köleskását, 
cub. nro. 4. Item üvegeket: Fedeles kupát, nro. 12. Fede
les csészét, nro. 45. Ibriket, nro. 10. Alma- és körtvély
formát, nro. 20. Főző fazakakot, nro. 500. Cseréptálakat, 
nro. 300. Kászú sajtot, nro. 8.

Anno 1688. die 30. Julii. Luczai Sándor administrált: 
Fedeles kupát, nro. 18. Fedeles csészét, nro. 80. Ibriket, 
nro. 15- Alma-, körtvélyformákat, 30. Kászú sajtokat, nro. 18.

Anno 1689. 1. Április. Luczai Sándor porumbáki 
udvarbíránk adininistrált tárházunkban külömb-külömbféle 
proventuspénzt, fi. 1430‘50. Birságpénzt, fi. 50. Hat 
assessor boérok honoráriumját, fi. 12. Főplajásság után 
való honoráriumát, fi. 7'50. In summa fi. 1500. Urbárium 
szerint való rókabőrt, nro. 7, co hetet.1 2

1689. 20. Junii porumbáki udvaibiró, Luczai Sándor 
deák uram administrált proventuspénzt négyszáz forintot 
Veres Ferencz uram kezében, co négyszáz forintot, fi. 400.

1690. 12. Április porumbáki udvarbiró, Luczai Sándor 
deák uram administrált proventuspénzt ezer forintokat, fi. 1000.

Item a diebus mensis Mártii 1689.usquead diem 12. Április 
1690. jutott birságpénzt, fi. 37. Hat assessor boérok honorá
riumját. fi. 12. Főplajásság után való honoráriumot, fi. 750. In 
summa tészen az administratio fi. 1056'50.3 Eodem admi
nistrált urbárium szerint való rókabőröket hetet, co nro. 7.

1691. 20. Januarii. Récsei Sorbán porumbáki szám- 
tartó administrált proventuspénzt e szerint, úgymint kor- 
csoma-pénzt, fi. 170. Item száraz bor árát, fi. 160. In summa 
fi. 330. Készéi uram kezében.

1 Lapszélen a következő megjegyzés : N B . Tisztátalan.
2 Ezután 1690. ápr. 12. dátum alatt egy keresztülhúzott, befeje

zetlen feljegyzés következik, lapszélen ezzel a m egjegyzéssel; Lásd  
meg túlfelöl. A  Napló következő lapján e bejegyzés csekély változtatással 
s kiegészítéssel ugyancsak 1690. ápr. 12-iki dátum alatt olvasható.

3 Lapszélen, más kézírással: Komornikok kezében.
3 5 *
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K o m á n a .
Anno 168(5.

4. Januarii administrált nyolcz pokróczot, nro. 8. Qu.
14. Januarii szenienszedett búzalisztet, cub. 10.
29. Januarii administrált első fejér lisztet, cub. 10.
18. Februarii administrált Boér János kománai udvar- 

bíró : Assessor boérok honoráriumát, fl. 14. Plajások 
honoráriumát, íl. 8. Bírságpénzt, fl. 12. Summa fl. 34. 
Első fejérnek való lisztet, sax. cub. 10. Második fejérnek 
való lisztet, cub. sax. 10.

Disznóaprólékot:
Hosszúpecsenyét, nro. 26. Kolbászt, nro. 55. Májost, 75. Göm- 
böczöt, nro. 11. Gyomrot, 11. Nyúlját, 12.

18. Mártii :
Hosszúpecsenyét, nro. 20. Kolbászt, nro. 70. Májost, nro. 63 
Gömböczöt, nro. 6. Gyomrot, 7. Hurkát, 2. Aprólékhúst, libr. 28. Qu.

28. Mártii. Szemenszedett búzalisztet administrált tíz 
köblöt, sax. cub. 10. Qu.

8. Április. Havasalföldében vétetett vásárlásokat admi
nistrált húsz posárokat. nro. 20, in fl. 249; esett egy 
része den. 12, egy része den. 13.

24. Április első lisztet, cub. 10; 2-dikat, cub. 10. Qu.
3. Maji administrált Boér János: Irósvajat ur. 2'3, 

(x> két vedret s három ej telt. Elés színvajat ur. 3, három 
vedret.

Anno 1686. 18. Maji administrált Boér János: Első 
fejérnek való lisztet, sax. cub. 10. Második fejér lisztet, 
sax. cub. 30. Mosott búzát, sax. cub. 10. Qu. Bárányt 
annyostúl, nro. 4. T. qu.

Anno 1686- 30. Maji administrált Boér János: Jószág
beli annualis adót, fl. 142. Révhajó proventust, fl. 8. Eladott 
gyapjú árát, fl. 65'40. In summa fl. 215‘40. Item rostált, 
tiszta búzát, sax. cub. 130. Qu.

Anno 1686. 6. Junii kétezer czipót administrált nro. 
2000. T. qu.

29. Junii Kóbori által kománai udvarbíró administrált: 
Első fejérnek való búzalisztet, cub. 10. Másodiknak való 
búzát, cub. 10. M. qu. Item praebendára való búzát cub. 140.

5. Julii kománai Boér János administrált: Kétszáz 
köböl búzát, jo s. cub. 200. Négy köböl borsót, sax. cub. 4.

Anno 1686. 13. Augusti Boér János administrált ber
bécsek árát, nyolczvan oroszl. tallért, oo tall. leon. nro. 80.
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Anno 1687.
8. Februarii kománai ndvarbíránk, Boér János admi- 

nistrált annualis adó és szárazbor-ára proventust, fl. 215. 
Gostina proventus pénzt, fl. 28. Item assessor boérok hono
ráriumát, fl. 14. Plajások honoráriumját, fl. 8. Bírságpénzt, 
fl. 19. Egy új oláh pap honoráriumát, fl. 3‘75. Errűl két 
quietantiát azon dies alatt adtunk.

. . .  1 Februarii administrált első fejér lisztet, tíz köblöt.

. . .  1 2 Mártii rókabőröket administrált hatot, nro. 6.
3. Április kománai udvarbíránk, Boér János admini

strált fejér lisztet tíz köblöt, sax. cub. 10-
11. Április administrált Boér János első fejér lisztet 

nyolcz köblöt, sax. cub. 8. Irósvajat öt ejtelt, oct. 5. Szín
vajat egy vedret, négy ejtelt, A. L. ur. 1*4. (így!)

28. Április administrált Boér János őszi tömlőtúrtó 
kettőt, continet libr. 243- Őszi sajtokat nyolczat, nro. 8, 
continet libr. 66.

30. Maji administrált Boér János második fejér lisztet 
tíz köblöt, cub. sax. 10.

5. Junii. Boér János administrált első fejér lisztet 
sax. cub. 10.

12. Junii administrált második fejér lisztet tíz köblöt.
19. Junii administrált Boér János eladott bőrök árát, 

fl. 33'80. Gyapjú árát, fl. 39'36. In summa hetvenhárom 
forintot 16 pénzt.

27. Julii administrált kománai udvarbíró, Boér János 
első fejér lisztet tíz köblöt, cub. sax. 10. Második fejér 
lisztet, cub. tíz köblöt sax. 10.

27. Septembris Boér János administrált első fejér 
lisztet, sax. cub. 10. Másodiknak valót is, sax. cub. 10. Qu.

15. Octobris administrált Boér János első fejér lisztet 
tíz köblöt, s. cub. 10. 2-dik fejér lisztet tíz köblöt, s. 
cub. 10. Qu.

20. Octobris administrált ez esztendőre tartozó adó és 
szárazbor-ára proventust, fl. 110. Révhajó proventust, 
fl. 10-50.

30. Octobris administrált, melyet is Fogarasba kül
döttünk első fejér lisztet tizenöt köblöt. Qu. Második fejér 
lisztet, harmincz köblöt. Majorság irósvajat, ur. 24. Élés 
színvajat, ur. 1.

1687. die 3. Deeembris Boér János az Kománában 
felszedett lisztből administrált cub. sax. 60.

1 A hónap napja hiányzik.
2 A hónap napjelzése itt is hiányzik, de a későbbi bejegyzésre 

üres hely van hagyva.
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Anno 1687. die 21. Decembris. Kománárúl admini- 
stráltatott fejér liszt, cub. sax. 30. Az summában adott 
búzáért az jószágon szedett lisztet, cub. sax. 51.1 Prae- 
bendára való lisztet, cub. sax. 20.

Anno 1688.

Anno 1688. 24. Januarii. Kumánáról (így!) Boér János 
uram administrált második fejérnek való búzát, sax. cub. 50, 
melyről én általam quietáltatta Őnga az tiszteket, Fogarasi 
János által, ugyan általam is percipiáltatván.

Item eodem, disznóaprólékokat is ez szerint: 
Hosszúpecsenyét, nro. 8. Kolbászt, nro. 17. Májost, nro. 30. 
Gömböczöt, nro. 4. Gyomrot, nro. 1. Vérest is, nro. 6.
Ezekről Onga neve alatt quietáltattak.

Anno 1688. die 30. Januarii kománai udvarbíránk 
administrált tíz köböl első fejérnek való lisztet, cub. 
sax. nro. 10.

5. Februarii administrált kumánai udvarbíránk rostált 
búzát, sax. cub. 130. Őszi tömlőtúrót nro. 2, continet 
libr. 200- Őszi sajtot nro. 6, continet libr. 40. Kolbászt, 
nro. 30. Gömböczöt, nro 1. Gyomrot, nro. 4. Májost, 
nro. 30. Vereshagymát, cub- 1.

[Lapszélre, későbbi bejegyzéssel:] Die 27. Mártii egyik 
tömlőt az öregasszony kezében. Item mind az hat sajtot, 
egyet ifjú Urunknak, egyet Pikolominak, hármat öreg
asszonyom kezében. Item die 27. Mártii az hatodikat is 
öregasszonyom kezében adtuk, asztalra.

Anno 1688. die 16. Februarii Boér János administrált 
assessor boérok honoráriumát, ti. 14. Plajások honorá
riumát, fl. 8. Bírságpénzt, fi. 10.

Die 17. Februarii administrált Boér János tíz köböl 
első fejérnek való lisztet, cub. sax. nro. 10.

Die 6. Mártii administrált Boér János kománai udvar
bíránk első fejér lisztet, cub. sax. 10, második fejér lisztet 
cub. sax. 10. Töttiik az Sáfár házban.

Die 17. Mártii Boér János administrált annualis adó, 
szárazbor árát, fl. 100. [Lapszélen:] Az kis ládában. — Róka- 
bőröket, nro. 6. Lóra való pokróczot, nro. 10. Harisnyának 
való, ványolt posztót hatvanegy singet. [Lapszélen:] Gálfi 
keze alá. — Fejérített vásznat, ul. nro. 30. Fejérítetlen vász
nat, ul. 118. [Lapszélen :] Vinczi keze alá.— Első fejérnek

1 Lapszélen e három utolsó lisztbeszolgáltatásra vonatkozóan 
meg van jegyezve : Első fejérnek.
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való lisztet, cub. 10. Másodiknak való lisztet, cub. sax. 15. 
{Lapszélen:] Az sáfár házban.

Die 23. Mártii. Boér János administrált tiz köböl máso
dik fejérnek való élés lisztet. Az sáfár házban töttük.

Die 11. Április administrált Boér János első fejér 
lisztet, cnb. sax. nro. 10. Második fejér lisztet, eub. sax. 
nro. 10. [Lapszélen :] Sáfár házban töttük.

Anno 1688. die 17. Április. Boér János administrált 
két malaczokat.

23. Április első fejérnek való lisztet, cnb. 10. Második 
fejérnek való lisztet, cub. 10.

5. Maji kománai udvarbiránk, Boér János administrált 
tárházunkban ez idén eladott berbécsek árát, in summa 
fl. 215. Az lapos ládában töttük.

Die 6. Maji kománai udvarbiránk, Boér János admi
nistrált : Első fejérnek való lisztet, cub. sax. nro. 10. 
Második fejérnek való lisztet, cub. sax. 10.

Anno 1688. die 20. Maji. Boér János administrált: 
Első fejér lisztet tíz köblöt, sax. cub. 10 Második fejér 
lisztet tíz köblöt, sax. cub. 10. Item nyolczvan köböl prae- 
bendára való lisztet, melyet az tisztek kezében adtunk s 
velek quietáltuk.

Die 5. Junii administrált Boér János második fejér 
lisztet, cub. sax. nro. 10.

Anno 1688. die 27. Junii kománai udvarbiránk, Boér 
János administrált: Tíz köböl első fejér lisztet, cub. nro. 10. 
Tíz köböl második fejér lisztet, cub. nro. 10, kikről prae- 
sentium testimonio quietáljuk.

Die 5. Julii. Boér János administrált: Első fejér 
lisztet, cub. sax. nro. 5. Második fejér lisztet, cub. sax. 
nro. 5. Apró malaczot, nro. 6

Anno 1689. 4. Április kománai udvarbíró, Boér János 
administrált: Bor árát és karácson adaját, ti. 134'50. Item 
gostinapénzt, ti. 11. Assessor boérok, plajások és oláh 
papok honoráriumát, fl. 35'30. Item pro 1688. karácson 
korcsomabor árát, fl. 110. In summa fl. 290'80.

Anno 1689. 2. Junii kománai udvarbíró, Boér János 
administrált pénzen eladott berbécsek, kecskék és bőrök 
árát, 319.

Anno 1690. 16. Maji kománai udvarbíró, Marcsinai 
Boér János administrált kománai proventust nyolczszáz- 
huszonnégy forintot, fl. 824.
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B a l á s f a l v a .
Anno 1686 17. Januarii: Első fejér lisztet, cub. 10. 

Második fejér lisztet, cub. 10.
3. Februarii administrált: Első fejér lisztet, cub. 10. 

Második fejért is, cub. 10.
13. Februarii administrált Fábián uram: Első fejér 

lisztet, cub. sas. 10. Második fejér lisztet is, cub. sax. 10. Qu. 
Felsővistiek summáját, flór. 244'63. Két rókabőrt, nro. 2.

20. Februarii: Első fejér lisztet, cub. 10. Másodikat, 
cub. 10. Qu.

27. Februarii administrált Fábián uram : Első fejér 
lisztet, cub. s. 10. 2-dik fejér lisztet, cub. s. 10. Irós- 
vajat, ur. 2’1. Az elmúlt nyáron s őszön fél ejtelenként s 
itczéként elhordott sótalan irósvajat mindöszve kilencz 
ejtelt, oct. nro. 9.

10. Mártii administrált Fábián János : Első fejér 
lisztet, cub. sax. 10. Második fejér lisztet, cub. sax. 10.

3-tia Április balásfalvi udvarbíránk administrált három 
szalonnákban, libr. 245.

11. Április balásfalvi udvarbíránk, F[ábián] Jjanos] 
administrált: Első fejér lisztet, sax. cub 10. Második 1 fejér 
lisztet, sax. cub. 10. Item kövér pulykát, nro. 4. Ludat, 
nro. 4. Kövér kappant, 2. Kövér tyúkot, nro. 6. Tisztek qu.

Anno 1686. 17. Április. Nemes, vitézlő Fábián János 
balásfalvi udvarbíránk számadása előtt megholt Dévai 
János nevű számtartójának, a die 1-ma Januarii anni 1679. 
ad diem 19. mensis Maii8 1682. való számadását a mi 
kgls arrúl való resolutiónk szerint ötszáz m. forintokat 
administrálván, percipiáltattuk és azért megírt udvar- 
bíránknak számadását az felyebb megírt esztendőbeli, fenn 
megnevezett s megholt számtartója nevezeti alatt béfoglalt 
időkről egészen elengedtük, úgy mindazáltal, hogy ha 
com missióink s quietantiák azon esztendőkrül valók kezénél 
lehetnek, hitelesen küldje praefectusunk kezéhez; ha 
exactorinknak kívántainak más ratióknak világosítására 
az aránt meg ne fogyatkozzanak, többé függőben levő 
számadásinak elengedéséről bennünket ne búsítson. így 
értvén azért minden rendbeli híveink; nevezet szerint prae 
fectus és exactor híveink, megírt udvarbiránkhoz mutatott 1 2 * * *

1 Eredetiben 2-dik-nak írva.
2 Ez a dátum eredetileg 1-ma Januarii-na.k volt írva, mit a

feljegyző keresztülhúzott s a sor alá írva javította ki 19. mensis
M aji-ra s ezt a javítást lapszélen is megjegyezte, így : id est 19. mensis
M aji 1692.



kegyelmességiinket, az megírt esztendőkben számadási iránt 
iránt senki sem most, sem penig jövőben, sem m»gát 
Ffábián] J[ános] udvarbíránkot, sem maradékit ne hábor
gassák. számadásra ne erőltessék és azon esztendőkben 
számadásának elmulatásáért semmiképpen meg ne károsítsák, 
hanem ez leveliinknek ereje által azon esztendőkben 
számadási alól absolutusnak tartsák. Melyről adjuk mi is 
ez szerelmes fiunk subscriptiójával, magunk pecsétünkkel 
erősített levelünket megirt udvarbíránknak. Szeben, anno 
et die in praenotatis.

Anno 1686. 10 Maji administrált Fábián János balás- 
falvi udvarbíránk első és második fejér lisztet tíz-tíz köblöt, 
cub. sax. 20. Qu. — Item közlisztet, sax. cub. 150. Asztali 
lisztet, cub. 30. Búzát, sax. cub. 110. Errűl a tisztek 
quietálták.

Anno 1686. 11. Maji hoztanak Balásfalvárúl: Közön
séges, praebendára való szalonnákat, nro. 41, continet 
libr. 1809. Felső konyha szükségre való szalonnát 10, 
continet libr. 566. Irósvajat, oct. 1. Tejfelt, oct. 6. 
Magunk qu. Item közönséges búzát, cub. sax. 100. Lúdfiat, 
nro. 6. Tyúkfiat, nro. 6. Tisztek quiet.

Anno 1686. 13. Maji. Nagy György által szállította 
ezeket balásfalvi udvarbiránk, Fábián János uram: Bor- 
eczetet in vas. 6, ur. 150; a continentiái 30, 23, 16, 34, 
22, 25. Irósvajat 5 edényben hat vedret, oct. 6, ur. 6‘6. 
Színmézet 2 edényben tíz vedret, oct, 2, ur. 10'2. Viaszai 
2 darabban, libr. 111. Proventuspénzt kétszázkilenczvenhét 
forintot, fi. 297- NB. Ez administrátiórúl úgy quietáljuk, 
hogy ezeknek valamely részének (Isten csendesítvén az 
időket) vissza kellenék szállíttatni, rectificáltassa ezen 
qluietantiát].1 Búzát közönséges szükségre, cub. sax. 54'1. 
Tisztek qu. Ezen alkalmatossággal borokat in summa vas 46, 
ur. 1730-5.

Párja az Miske hozta balásfalvi jedzésnek, mely egészen 
ez szerint v o lt:

Anno 1686. die 18. Maji Balásfalván maradt intézés
képpen való bonumoknak rendi: Búza, cub. sax. 230. Liszt, 
cub. sax. 40. Abrak, cub sax. 956. Bor, vas. 42. Eczet,

1 Az udvar t. i. ezidötájt, már 1685 telétől kezdve, Szeben 
falai közé húzódott vissza. A balázsfalvi jószág ide szolgáltatta be 
a fentebb felsorolt élelmiszereket. Miután pedig a szebeni tartóz
kodás csak a háborús idők belső zavarai miatt vált szükségessé, 
a lecsendesedett idővel az udvar onnan eltávozott, a mikor aztán az 
oda felhalmozott élelmiszerek stb. felmaradt részét vissza kellett vinni.

— 553 —
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vas. 1. Szalonna, nro. 91. Disznóaprólék, sok. Lenmag, 
cub. 22. Kendermag, sax. cub. 6.

Anno 1686. 19 mensis Maji Balásfalvárúl Miske által 
első fejér lisztet, cub. sax. 10, Őngok számára való. Máso
dik fejér lisztet, cub. 10. m. p. Boreczetet in vas. 1. 
ur. 25. Színmézet vas. 1. ur. 4. Ezidei írósvajat, ur. 2. 
0 vajat, ur. 1‘3. Ezekről magunk qu. Item közlisztet, sax. 
cub. 87. Pulykát, nro. 12. Ludat, nro. 4. Ludfiat, nro. 12. 
Tyúkot, nro. 6. Kappant, nro. 2. Tisztek perc[ipiálták], 
quiet[áltá]k.

Anno 1686. 22. Maji administrált Fábián uram Miske 
által fejérnek való búzát, sax. cub. 36. Szalonnát, nro. 15, 
continet libr. 873. Zabot, sax. cub. 42. Qu. Item közlisztet 
sax. cub. 60. F.

18- Junii zabot kezdtünk erogálni, cub. 36.
Anno 1686. 25. Maji ugyan Miske által konyhaszük

ségre való szalonnákat, nro. 17, continet libr. 1063. Tíz 
hajat, continet libr. 107. Zabot, sax. cub. 120- Azonkívül 
az oda járt szekeres lovaknak deputálva zabot, cub. 12. Qu.

Anno 1686. 1. Junii. Fábián János administrált első 
fejér lisztet s. cub 10 Második fejér lisztet is, s. cub. 10. 
Szalonnát, nro. 46, continet libr. 1611. Hájat, nro. 64, 
libr. 369. Orját, nro. 44. Zabot három úttal, cub. 186.

12. Junii administrált odavaló proventuspénzt kétszáz 
forintokat, co fl. 200. Qu.

18- Junii administráltatott az f.-vistiek pünkösdi adaja 
Ü. 200. Szárazbor-ára, fi. 48. Qu.

28. Junii. Szilágyi Lőrincz szállított Balásfalvárúl első 
fejér lisztet, sax. cub. 10. Második fejér lisztet, sax. cub. 10. 
Erről magunk quietáltuk. Item közlisztet, sax. cub. 50. 
Búzát, sax. cub. 20. Kövér ludat, nro. 4. Kövér pulykát, 
nro. 4. Kövér tyúkot, nro. 6. Kövér kappant, nro. 1. T. qu.

30. Junii. Szilágyi és Pap András által: Fejér lisztnek 
való búzát, cub. 20. Orját, nro. 22. Oldalpecsenyét, 40. 
Nyúlját, nro. 50. Sóldort, nro. 10. M. qu. Item praeben- 
dára való búzát, sax. cub. T. qu.

10. Augusti administrált Fábián János : Zabot 41 sákok- 
ban, sax. cub. 60. Avas orját, nro. 20. Avas oldalost nro. 20.

15- Augusti administrált n. v. Fábián János, balás- 
falvi udvarbiránk zabot, negyven köblöt, sax. cub. 40.

Anno 1686. 22. Octobris administrált Fábián János: 
Első fejér lisztet tíz köblöt, cub. 10. 2-dik fejér lisztet 
tíz köblöt, cub. 10. írósvajat, oct. 1. Tej felet, oct. l x/2. 
Zabot száz köblöt, cub. 100.

Anno 1686. 20. Octobris. Fábián János administrált 
egy köböl borsót, sax. cub. 1.
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31. Octobris: lrósvajat, tir. 13. Sótalan írósvajat, 
oct. 1. Qu.

9. Novembris: lrósvajat, oct. 1. Sós tejet, oct. 2.
Anno 1686. 20. Novembris Balásfalvárúl administrált 

Fábián János : Asztali czipót, nro. 1000. Közczipót, nro. 2000. 
Errűl tisztek adtak quietantiát. Item írósvajat, ur. 1*4. 
Kövér pulykát, nro. 4. Kövér ludat, nro. 4. Kövér tyúkot, 
nro. 4. Kövér kappant, nro. 4. Innen belől quietáltatott.

Anno 1686. 2. Decembris. Kútfalván administrált 
balásfalvi udvarbiránk: Sótalan írósvajat, oct. . . 4 Sós 
írósvajat, ur. . . .  1 2

Anno 1687-,
6 . Februarii egy edényben írósvajat, ur. 1'5.
15. Mártii. Fábián János administrált pro anno 1686. 

tartozó felső-visti karácsoni summapénzt kétszáztizennyolcz 
forintot, fi. 218. Item balásfalvi tavalyi restantia proven- 
tust száz forintot, fi. 100. Item rókabőröket, nro. 2. Qu.

6 . Április egy deberke írósvajat, ur. 1*6. Qu.
2 1 . Április elsőbben hoztanak 1  csupor sótalan írós

vajat. N. a qu. 3

Azután is hoztanak egy csuporral. 4

25. Április két pipét hoztanak.
Anno 1687. 3. Maji Csorvási Balásfalvárúl szállíttatott 

Szebenben: Húsz hordó borokat, vas. nro. 20. Első fejér 
lisztet, negyven köblöt, sax. cub. 40. Második fehér lisztet 
negyven köblöt, sax. cub. 40. Tíz szalonnákat, nro. 10; 
font számárúi nem írt.

6 . Maji hoztanak 3 lúdfiat, nro. 3.
27. Junii. Fábián János administrált ezidei új sajtot, 

nro. 6 , OD hatot.
29. Junii balásfalvi udvarbiránk, Fábián János admi

nistrált balásfalvi proventuspénzt, fi. 600. Item felső-visti 
Szt.-György napi summapénzt fi. 200. Száraz korcsoma 
bor árát, fi. 48. In summa teszen fi. 248. Ennek a balás
falvi proventusnak egy részét, úgymint ti 44*40 kéneső 
váltani, Batizihoz; ötszáztizenkét forintját, oo fi. 512 arany
váltani ; van már jelen a ki megmaradt, fi. 44. Item felső- 
visti proventuspénzt, úgymint Berzenczei Mártonhoz balás
falvi sokadalmon marhák vételére.

1 Az ejtel száma nincs kiírva.
2 A veder száma hiányzik.
3 N. (Nagyidai ?) adott quietantiát, vagy: Nincs a quietantia.
4 A beszolgáltatás ideje csak általánosságban vau jelölve, de a 

feljegyző a nap és hónap későbbi beírásra helyet hagyott.
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29. Junii. Fábián János administrált új sajtot ötöt, 
nro. 5. Qu.

26. Julii Fábián János administrált: Második fejér 
lisztet tíz köblöt, sax. cub. 10. Ezidei irósvajat 2 deber- 
kében, ur. nro. 2 .

9. Augusti balásfalvi udvarbíránk administrált: Tejfelt 
négy ejtelt. Azelőtt is hat ejtelt. Kövér pulykát, 6 . Ludat, 
nro. 7. Kövér tyúkot, nro. 9. Tépett tollat 2 sákkal.

Anno 1687. 14. Augusti balásfalvi udvarbíránk admi- 
nistrált második fejér lisztet tíz köblöt, sax. cub. 10. Qu.

1687. 5. Septembris administrált odavaló proventust 
e szerint: Marhabőrök árát, fl. 6 8 . Döggel hóit juhbőrök 
árát, fl. 1932. Korcsomák proventusát, fl. 222'68. Summa 
fl. 310.

9. Septembris harmincz köböl árpát, cub. sax. 30, 
irósvajat két vedret administrált Fábián János. Qu.

14. Septembris. Fábián János administrált első fejér 
lisztet tíz köblöt, sax. cub. 1 0 .

5. Octobris. Fábián János administrált: Kövér ludat, 
nro. 2. Kövér tyúkot, nro. 6 . Két kövér pulykát is, nro. 2.

8 . Octobris. Fábián János balásfalvi udvarbíránk 
administrált: Második fejér lisztet tíz köblöt, sax. cub. 10. 
Item fél ejtel irósvajat, oct. nro. x/2. Qu.

17. Octobris. Balásfalvárúl administrált Fábián János 
Fráter Istók által: T . 1 szalonnát hatot, continet libr. 279. 
Soldort, nro. 10. Irósvajat 10 puttonban, ur. 10‘7. Sós 
egrest 1 általagocskával. Sós ugorkát 2 puttonkával. Pulykát, 
nro. 20. Pulykafiat, 20. Ezeket az tiszta boltban Boldvai 
rakatta. Item praebendára szalonnákat nro. 6 , continet 
libr. 221. Közczipót, nro. 1600. Máté deák keze alá.

18. Octobris ugyan Balásfalvárúl ezek administrál- 
tattak: Martontelki mfajorság] borok tűri majorsággal együtt, 
in vasis 23, <*> ur. 820'4. Monorai borok vasis nro. 36, °c 
ur. 1289'4. Kútfalvi mjajorság] borok in vasis 7, co ur. 241. 
Dézma, vas 1, <x> ur. 28. Tota vasorum summa nro. 67, 
summa ur. 2379. Item asztali czipónak való lisztet, sax. 
cub. 20. Közczipónak való lisztet, sax. cub. 50.

19. Octobris. Fráter István ismét szállíttatott Balás
falvárúl ilyen egyetmásokat: Orját, nro. 17. Nyúlját, nro. 14.

1 T. — tiszta. A tiszta szalonna alatt pedig a jobb minőségű, 
udvari használatra szánt szalonnát kell érteni, szemben a közön
ségesebb, praebendára szánt szalonnával Ezt a megkülömböztetést 
egyébféle beszolgáltatásoknál is feltaláljuk. Mint példára hivatkoz
hatunk a Porumbák 1686. máj. 11-iki feljegyzésre, hol a tiszta 
számban küldött administrátió szembe van állítva a praebendára 
szánt beszolgáltatással.
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Soldort, nro. 4. Oldalast, 28. Keresztcsontot, nro. 10. 
T. szalonnát nro. 1, continet libr. 6 8 . Tizenkilencz hájban, 
libr. 115. Két őszi tömlőtúrót, libr. 174. Praebendára való 
nyári sajtot nro. 50, libr. continet 429. Praebendára való 
szalonnát nro. 5, <x> continet libr. 128. Item 10. Julii ott
hagyott 10 fejős teheneknek külön csinált írósvaját, nr. 3 7. 
Praebendára való hájat nro. 84, libr. 321. Item balásfalvi 
majorság iirmös bort, vas 2, eo ur. 25. 22. Ugyan balás
falvi ürmözetlent, ur. 20. Tűri sajtoltak, ur. 22'3, 20, 25 1, 
19T, 19T. Summa vasorum nro. 8 , summa ur. 172. Item 
diót egy köblöt. Közlisztet, cub. 10. T. qu. 1 Vereshagymát 
öt köbölnyit. Petreselymet egy szekérrel. Sós tárkonyt, 
sós kaprot. 1 2

29.Novembris. Balásfalvárúl administrált Fábián János: 
Színmézet, in vas. 1, ur. 13. Színviaszat két darabban, 
libr. 104, melyeket a tiszta pincze rekeszében töttünk. 
Item nyolcz ó borokat, melyeknek kettei új, szemre vött, 
öté monorai, öté martontelki. Új borokat, vas. nro. 7. Péter - 
falvi, vas. 2. Tűri, 3. Balásfalvi 2.

Anno 1688. 30- Januarii az felsővistiek administráltak 
holmi gabonákat ez szerint: Dézma kölest, sax. cub. 15. 
D. bor3  kölest, sax. cub. 3 D. haricskát, s. cub. 2. D. zabot, 
sax. cub. 6 . Item malomvámot is ez szerint: Kölest, sax. 
cub. 12. Búzát, sax. cub. 1. Rosot, sax. cub 2. Falus- 
bírájok által Fogarasban.

1688. 11. Mártii pro anno 1687. tartozó summájokban 
administráltak ugyan az felsővistiek urbárium szerint pro- 
ventust ez szerint: Készpénzt in summa fi. 200. Kis 
ládában . 4  — Méh kosárt méhestől, nro. 3. N. Idái keze alá. 
— Dézma kendert, gél. 6 . Leány boltjában. Kender
magot, cub. 1. Kulcsár kezében. — Színvajat, ur. 1. Leány 
kezében.

Anno 1688. 10. Április pro anno praeterito 1687. 
tartozó summájokban administráltak az felsővistiek: Elés 
búzát, sax. cub. 45. Elés zabot, sax. cub. 207‘2. Száraz 
bor árát, fi. 24. Rókabőr árát is, fi. 4.

1 T u d n i i l l ik : T is z te k  q u ie tá ltá k .
2 Ez a feljegyzés a Napló megfelelő lapján (2365) annak alsó 

soraiban végződik, de úgy, hogy ezen lap aljáig még 4—5 sornyi 
üres hely maradt. A következő (237a) lap két felső sorában pedig egy 
tartalmilag ide nem illő s értelmi kapcsolat nélküli, következő 
bejegyzés található : F á b i já n  J á n o s  u d v a r b ír ó n a k  ta lá l ta to t t  k ö z tö k  
e g y  fa k ó  k a n c za  lo va , e g y  fa k ó  g y e r m e k  lo va . Ezt a csonka értelmű 
bejegyzést az magyarázza, hogy a Naplónak egyik közbeneső lapja 
hiányzik, mint az a kiszakított lap részéből megállapítható.

3 T . i. d ézm a b o rért  a d o tt  k ö le s t .
4 É r te lm e  : K is lá d á b a  tettük. A lá b b  : N a g y id a i k e z e  a lá  a d tu k  stb .
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1688. 20. Junii a brassaiak Csorvási János étekfogó 
által küldték meg az százhatvannégy szekér széna árát, 
melyet a télen Fejérvárra az németek portiójában vittek 
volt e l; minden szekér szénáért adván öt-öt forintot, teszen 
az ára nyolczszázhúsz forintot, fl. 820 NB. A porumbáki 
széna ára van felírva a porumbáki proventus seriessében. 
Inczédi Pál mpr. 1

Anno 1688. die 21. Junii adatott kgls Asszonyunk 
őnga Fogarasban kezem alá, hogy Balásfalvára hajtassam, 
áttelelt, ugyan balásfalvi marhákat és illyeieket, melyekről 
regestrum is vagyon fogarasi szám tartó uram subscriptiója 
a la tt: Öreg béres ökröt, nro. 40. Késen járó béres ökröt, 
nro. 4. Hatodfű tulkot, nro. 42. Ötödfű tulkot, nro. 4. 
Negyedfű tulkot, nro. 9. Harmadfű tulkot, nro. 17. Tavalyi 
ökörborjút, nro. 10. Summája teszen no. 126. — Öreg, borjas 
tehenet, nro. 32. Borjúzni való öreg tehenet, nro. 2. Öreg 
tehén (tavalyi borjúval), nro. 6 . Öreg és negyedfű, meddő 
tehenet, no. 19. Harmadfű tehenet, nro. 15. Tavalyi ünő
borjút, nro. 5. Ezidei ökörborjat, no. 12; ünőborjút, nro 19. 
Öreg bikát, nro. 3. Summája teszen nro. 113. — Item illyei 
hatodfű tulkot, nro. 11. Öreg tehenet, nro. 10. Ezidei ökör
borjút, nro. 3 ; ünőborjút, nro. 5. Egyik tehénnek megholt 
a borja, azért a kilencze fejős, a tizedikje borjúzni való. 
Summája tészen nro. 29. — Generális summája penig tészen 
268-at, oá kéts/ázhatvannyolczat. Melyekről fogarasi szám- 
tartó, Dési K. János uramot is quietálom. Balásfalvi szám- 
tartó, Sztaniszlai Boldisár mpr. 2

Anno 1688. die 19. Julii. Nemes, v. Fábián János 
administrált balásfalvi udvarbíránk felsővisti proventus- 
pénzt kétszázharmincz forintokat, fl. 230.

1688. 26. Octobris. Balásfalvi udvarbíránk, Fábián 
János administrált proventuspénzt ötszáz forintokat, co 
fl. 500. Quiet. — NB. Ezt mindjárt Veres Ferencz által az 
kocsisság, lovasság és egyebek fizetésekre erogáltuk.

Anno 1689. die 9. Mártii. Nemes, vitézlő Bábián János 
balásfalvi udvarbíránk felsővisti jószág summa adaját ott- 
való bíró, Sztan Traczilla által administrált fl. 200, <*> két
száz forintot. Item karácson, szároz korcsoma bor árát, 
fl. 24. In summa fl. 224.

1 Ezután egy fél lapnyi üres hely maradt, melyen egy négyöltésü 
varrás nyoma látható. A bejegyzésre szánt külön papiroson lévő írás 
tehát eredetileg ide volt varrva de most hiányzik. Valószínű, hogy 
a porumbáki széna-ára nyugtatványa volt ide csatolva, melynek 
kivonatát azután Porumbák-hoz ugyancsak 1688. 20. Jun ii alatt 
jegyezték fel.

1 V. ö. e könyv utolsóelőtti leírásával (624. 1.).
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Nos Michael Apafi Dei gratia Princeps Transsilvaniae, 
partium regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes. 
Damus pro memória tenore praesentium significantes, quod 
hoc anno praesenti 1689. die vero 17. Junii nemes, vitézlő 
Sztaniszlai Boldisár, ennekelőtte való, balásfalvi udvar- 
bíránk számtartója. 1 administrált tárházunkban számadá
sához való restantia proventuspénzt fi. nro. 362‘72, ^ 
háromszázhatvankét forintokat hetvenkét pénzt, mely admi- 
nistrátiórúl futura pro cautela quietáljuk. Datum in cnria 
nostra Alsó-Porumbák die et anno in praescriptis.

Anno 1689. 22. Julii. Fábián János balásfalvi udvar- 
biránk administrált tárházunkban felső vistiek pünkösdi 
adajokat fi. 200. Száraz bor árát, fi. 48. In summa 
fi. 248.

Anno 1689. 21. Decembris. Fábián János balásfalvi 
udvarblránk administrált tárházunkban ottvaló proventus
pénzt, fi. 2 0 0 .

xAnno 1690. die 11. Mártii. Fábián János balásfalvi 
udvarbíránk administrált tárházunkban felsővistiek karácsom 
adajokat, fi. 200. Item szárazbor árát, fi. 24. In summa 
fi. 224.

Anno 1690. 17. Julii balásfalvi udvarbiró administrált 
kgls Urunk tárházában balásfalvi proventust, fi. 1800- 
Felsővisti pünkösdi summában és két innepi szárazbor 
árát. In summa fi. 2048, melyet percipiált Radnóton 
Veres Ferencz.

E b e s f a lv a ,  a n n o  1686.

Anno 1686. 2. Januarii almakereki gondviselő, Fazakas 
Mihály administrált eczetet, ur. 8 . D. 2  Qu.

Die 7. Januarii: Fejér lisztet, cub. sax. 10. D. — Lencsét, 
metr. 1. N. — Közönséges égettbort. L. — Tejfel sóstejet egy 
deberkfével], D. —Két véka borsót Almak[erékrűl] administrált 
ebesfalvi számtartó. N. — Qu.

1 Ezt a kifejezést csak úgy lehet értelmezni, hogy az azidő 
szerint balásfalvi udvarbírónak (Fábián Jánosnak) en n ek  e lő tte  v a ló  . . . 
s z á m ta r tó ja ,  mert Sztaniszlai B. 1683-ban számtartó volt. (Ld. a 
III. könyv ez év szept. 8-iki bejegyzését.)

s Ezen D . s a többi bejegyzések után olvasható N . L . betűkben 
valószínűleg az itt beszolgáltatott élelmiszerek s egyéb administrátiók 
átvevőinek s egyúttal a nyugtatvány kiállítóinak neve rejlik. Egy 
1682-iki u d v a r  n épe  c a ta lo g u sa  nyomán a fentebbi kezdőbetűkből 
D é s i-nek, N a g y id a i - n s k  és L é s z a i-nak neveit olvassuk ki, mint a kik 
ez időben a fejedelem asszony inasai között szerepeltek.
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Die 12. Januarii. Száva Péter administrált: Pecz- 
olajat sax. cub. 1, hét ejtelt, oct. 7. Tejfel sóstejet egy 
deberkével, in vas. — Nro. 1.

Anno 1686. sub dato 17. Januarii. Balhovai Markul 
lengyelországi kereskedő sidó megadván másfél mása kén
esőnek az árát, úgymint: Készpénzt, flór. 154. Szerecsendió
virágot libr. 10, fontját fl. 6'50, tevén fl. 63. Fahéjat 
libr. 2, flór. 8 . In summa fl. 225. Committáltunk ebesfalvi 
számtartónknak az megírt másfél másárúi. NB. A registrumban 
kell látni.

Anno 1686. 19. Januarii. Fejér lisztet, cub. sax. 10. D .— 
Két bárdot Segesvárról, pro fl. 3. D. — Viaszszat 9 darabban, 
libr. 110. Bolt. ' 2 Tíz lóvakarót, nro. 10. Qu.

Anno 1686. 20. Januarii. Fazakas Mihály administrált: 
Egy orját főstül. Kolbászt, 100. Májost, nro. 50. Vérest, nro. 36. 
Gömböczöt, 10. Gyomrot, nr. 10. Tarpecsenyét, 15. Gyöngyöshurkát, 10.

21. Januarii:
Üj orját főstül, nro. 2. Májost, vérest proiniscue, 106. Kolbászt, 
nro. 219. Gömböczöt, 22. Gyomrot, nro. 25. Tarpecsenyét, 34.
Ebesfalvi számtartó quietáltatott.

22. Januarii. Almakerékrűl F[azakas] M[ihály]: 
Kolbászt, 120. Májost, 50. Vérest, 25. Gömböczöt, 10. Tar
pecsenyét, 15. Gyöngyöshurkát, 10. Qu.

24. Januarii:
Kolbászt, nro. 125. Májost, nro. 50. Vérest, nro. 48. Gömböcz, 
nro. 10. Gyomor, nro. 10. Gyöngyöshurka, 10. Tarpecsenye nro. 15. 
Almake[rékrűl.]

28. Januarii administrált almakereki gondviselő,Fjazakas] 
M[ihály]: Szemenszedett borsót, sax. cub. 2. Lencsét, metr. 1. 
Színeczetet 2 általagban, ur. 17. Szalonnát, nro. 8 . Őszi 
túrót 1  tömlőt, libr. 60. Őszi sajtot nro. 1 2 , x> tizenkettőt, 
libr. nro. 84. Nyári sajtot húszat, 3 0  conitinet libr. 300. 

Item disznóaprólékot:
Kolbászt, nro. 110. Májost, nro. 43. Vérst, 33. Gömböczöt, 9. 
Gyomrot, 9. Tarpecsenyét, 15.

Item praebendára:
Kolbászt, 22. Májost, 7. Vérest, 8.

31. Januarii ebesfalvi számtartó administrált:
Tiszta égettbort, ur. T2. Közönségest, ur. 1. Item : Kolbászt, 100. 
Májost, 30. Pecsenyét, 16. Vérest, 12. Gyomrot, 10. Gömböczöt. 7. Qu.

6 . Februarii ebesfalvi számtartónk administrált: 
Kolbászt, nro. 100. Májost, nro. 30. Vérest, nro. 6. Tekert- 
pecsenyét, nro. 10. Gömböczöt, nro. 10. Gyomrot, nro. 10. 1

1 Értelme e z : Boltba tettük. Fentebb pedig a D. betűknek: 
Désihez adtuk.
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8. Februarii almakereki gondviselőnk, Fazekas Mihály 
adnűnistrált :
Kolbászt, nro. 126. Májost, nro. 32. Vérest, nro. 23. Gömböczöt, 
nro. 9. Gyomrot, nro. 9. Gyöngyöst, nro. 9. Tekertpecsenyét, nro. 15. 
Borsos májost, nro. 8. Tálat, nro. 286.

10. Februarii ebesfalvi számtartónk, Száva Péter 
administrált :
Téjfel sóstejet, in vas. nro. 1. Kolbászt, nro. 120. Májost. nro. 40. 
Vérest, nro. 10. Tekertpecsenyét, nro. 13. Gömböczöt, nro. 11. Gyomrot, 
nro. 13. Kásás hurkát, nro. 6.

13- Februarii ebesfalvi számtartónk administrált: Tavalyi 
proventuspénzt, fl. 200. Egy radnóti ó bor árát, fl. 74. 
Sz. Márton adaját, fl. 16. Étek vas-melegítőket, nro. 4. Ló- 
fakarókat, {így!) nro. 19.

22. Februarii almakereki gondviselőnk administrált: 
Színmézet nyolcz vedret négy kupát, ur. nro. 8'4. Veres
hagymát tíz koszorút, nro. 10. Petreselymet, metr. nro. 3.

7. Mártii. Fazakas Mihály administrált színboreczetet, 
ur. 8'1.

24. Mártii. Fazakas Mihály administrált eczetet, ur. 8'4. 
29- Mártii. Fazekas Mihály administrált: Nyári sajtot,

nro. 34. Nyári tömlőtúrót, nro. 3, melyben van font 
libr. 279.

Die 3. Április almakereki számtartó, Zalatnai Péter 
administrált négy esztendőjebeli ratiójából erogált difficul- 
tások convictióját, háromszázhuszonhárom forintot 93 pénzt, 

fl. 323 93, György deák uram által Szebenben.
4. Április. Fazekas Mihály administrált színeczetet, 

ur. nro. 8.
11. Április administrált Fazekas Mihály: Peczolajat, 

sax. cub. 1, oct. 71/2. Színeczetet, ur. 8'2.
Anno 1686. 18. Április administrált Fazekas Mihály: 

Nyári sajtokat harminczat, continet libr. nem írta meg. 
Nyári tömlőtúrót hármat, in summa libr. 305. Qu.

25. Április. Almakerekrűl egy köböl lenmagbúi való 
peczolajat, oct. 7.

26. Április. Almakerékrűl eczetet, ur. 8’4 administrált 
Fazekas Mihály.

Anno 1686. 4-ta Maji ebesfalvi szamtartó administrált 
ebesfalvi jószágbeli szegényeknek kiadott köles árát ez 
szerint: Száz köböl kölesnek vékáját adván pro fl. 0 50, 
facit fl. 200. Ötven köbölnek cum den. 66, facit fl. 132. 
Ötven köbölnek cum den. 84, facit fl. 168. Summa fl. .500. 
Item szegények búzájának az árát, úgymint sax. cub. 24, 
pro fl. 69. Item szemenszedett búzalisztet, tíz köblöt. 
Item 1679. és 1680. esztendőbeli ratióbúl kijött convic-

Szádeczky B . : I. Apafi M. fejedelem udvartartása. 36



tióban fl. 71. Azon convictiójábúl tudtunk conventiójabeli 
r. (= restantia) készpénz fizetésében fl. 70.

Anno 1686. die 9. Maji administrált ebesfalvi szám- 
tartó, Száva Péter : Őszi túrót két tömlővel, continet libr. 135. 
Őszi sajtot harminczkettőf. Tiszta égettbort, ur. 1*l 1/2. 
Köz égettbort, ur. 1'11 /3. Item edélyi gyapjúból való, egyszer- 
ványolt posztót tizenegy végben háromszáznyolczvankét 
singet, ul. nro. 382. Berke gyapjúból való, kétszerványolt 
posztót egy végben harminczkét singet, ul. 32. Qu.

14. Maji: Tiszta, fejér lisztet, sax. cub. 10. Peczolajat, 
sax. cub. 1, oct. 7. Borsót, cub. 1. Lencsét, cub. ÖT. 
Asszú szilvát, cub. 0'3. Őszi sajtot, nro. 28. Nyári túrót 
6 tömlővel, libr. 697. Tiszta mézet, ur. 5. Praebendára való 
mézet, ur. 4. Irósvajat, ur. 12. Magunk qu.

16. Maji. Almakerékrűl boreczet administráltatott, 
ur. nro. 10’5. Qu.

25. Maji ebesfalvi számtartó administrált tiszta égett
bort, vas 1, ur. 1T. Qu.

2. Junii. Ebesf[alvárúl] szineczetet, ur. 8 3. Tiszta égett
bort, ur. T2. Qu.

Anno 1686 6. Junii administrált ebesfalvi számtartó : 
Fejér, tiszta lisztet tiz köblöt, sax. cub. 10. Praebendára 
való szalonnákat nro. 10, continet libr. 484. Qu.

12. Junii. Száva Péter administrált viaszas fapalaczkot 
húszat, nro. 20. NB. Almakerekre küldöttünk tíz font 
gletet, 11. Junii.

13. Junii almakereki gondviselőnk, Fazekas Mihály 
administrált egy általagban szineczetet, ur. 8.

14. Junii ebesfalvi számtartónk, Száva Péter administrált: 
Égettbort, ur. 1. Peczolajat, cub. 1, oct. nro. 7.

Anno 1686. 16. Junii. Ebesfalváról administráltatott: 
Eczet. ur. 16'4. Asztali czipó, nr. 25. Köz czipó, nro. 50. Qu.

20. Junii ebesfalvi számtartó, Száva Péter administrált 
praebendára való, avas, ó szalonnákat nro. 10, continet 
libr. 384, melyekről m. qu.

Anno 1686. 26. Junii almakereki gondviselőnk, Fazekas 
Mihály administrált szineczetet, ur. nro. 8.

27. Junii ebesfalvi számtartónk, Száva Péter admi
nistrált: Peczolajat ex inetr. 1, oct. nro. I1/,. Ottvaló 
vasbúi vert patkószeget, nro. 140.

28. Junii. Ebesfalvárúl: Fejér lisztet, cub. 10. Asszú 
szilvát, cub. 0'3. Qu.

28. Junii almakereki gondviselő, Fazekas Mihály 
administrált: Boreczetet, ur. 18. Egy makkon hízott szalonnát. 
Asztali czipónak való lisztet, sax. cub. 15. Szitált asztali- 
czipó-lisztet, sax. cub. 12.
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2. Julii. Száva Péter adininistrált szin méhsert két 
általagban ur. nro. 17.

4. Julii almakereki gondviselőnk, Fazekas Mihály 
administrált új sajtot negyvennyolczat, nro. 48. Qn.

13. Julii ebesfalvi számtartónk, Száva Péter adinini
strált: Borsót, sax. cub. 1. Peczolajat, ex metr. 1, oct. l ‘/4 .

27. Julii ebesfalvi számtartónk, Száva Péter admi
nistrált : Borsót, sax. cub. 1. Peczolajat ex metr. 1, 
oct. nro. 2.

Anno 1686. 3. Augusti új búzalisztet cub. 3, három 
köblöt administrált ebesfalvi számtartó. Qu.

Anno 1686. 8. Augusti. Ebesfalvárúl: Kétszer égetett 
égettbort, ur. Peczolajat ex cub. 0'2, oct. 3‘Va* Szín-
eczetet in vas. 1, ur. 8'4. Almaeczetet, in vas. 1, ur. 13. 
Vereshagymát, s. cub. 1.

9. Augusti Almakerekrűl színeczetet, ur. 8‘2.
Anno 1686. 10. Augusti ebesfalvi számtartónk, n. v. 

Száva Péter administrált: Két általagban új sós káposztát, 
ur. nro. 2. Kősót, nro. 10. Gyéként, nro. 15. Ezeket az 
Sárasi pinczéjében tették.

15. Augusti. Ebesfalvárúl administráltatott: Peczolaj 
ex. cub. 0'2, oct. 372. Borsót egy köblöt, cub. sax. 1. 
Kétszer égetett égettbort, ur. 1. Qu.

25. Augusti ebesfalvi számtartó administrált: Új búza
lisztet öt köblöt, cub. 5. Tavalyi búzalisztet öt köblöt, cub. 5. 
Peczolajat ex cub. 0'2, oct. 31/2. Kétszer égetett égett
bort, ur. 1. Eczetet kilenez vedret, ur. 9. Qu.

31. Augusti Bogarasban administrált tíz köböl szá
munkra való lisztet, cub. 10.

5. Septembris administrált Száva Péter ebesfalvi 
számtartó: Segesvárt vött késeket pro fi. 6, pár. 40. — Két 
öreg pinczetokbeli üvegek sutozásáért fizetett az kanna
gyártónak fi. 4. Négy kisebb pinczetokokban levő üvegek 
sutozásáért négy forintot, ü. 4 32. Flór. 8'32.

Anno 1686. die 9. Septembris commissiónk által adattunk 
ebesfalvi számtartónk keze alúl kénesőt az elmúlt 1685. 
esztendőbeli Katalin-napi, vinczi sokadalomban n. Inczédi 
Pál uram őkglme által vött posztóknak, ú. m. háromszáz- 
nyolczvannégy sing s egy fertály fajlandisnak, singinek 
cum ff. 3'70. Item nyolczvannyolcz sing angliainak, singinek 
in fi. 4'50. Ezernyolczszáztizenhét forintra hetven pénzre 
ment árában Buczi Kozmának és a több görögöknek, kik mind 
ezen könyvben a görögök nevezeti alatt, mind az 1686-beli 
regestrumban specifice letétettek, adtunk tizenhárom mása 
kénesőt, cent. nro. 13. JSuperálván cum fi. 132'20, az Besz- 
terczérűl Buczi Kozma küldte egy font sáfránynak az

36*
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árával, úgymint llor. 32 és valami landis posztó elcserélése 
alkalmatosságával superabundált öt, vagy hat forinttal lévén 
adósok Buczi Kozmának, az felyűl megírt 132 forintban 
abba tudódott s defalcalódott fi. 37, maradt azért Buczi 
Kozma adóssa kilenczven ötforinttal. Ennek 36 forintjában, co 
fi. 36, egy kötés aranyfonalat vévén, 20 forintjában öt főre- 
való fátyolcsipkét, marad supertiuitas fi. 39. Ez harmincz- 
kilencz forinttal fogarasi Tamás görögöt contentáltattuk; 
az vásárlások ára (mint mind ebben a könyvben a görögök írá
sánál, mind a regestrumban be van írva) superálván, 
cum fi. 40.

Item, ugyan in anno 1686. die 26. Augusti Pápai által 
az mely posztókat felhozattunk és az szebeni becsületes 
rendeknek kijövetelünkkor adattuk, következvén ez szerint, 
úgymint:

Fogarasi Tamástúl: Tíz sing kanaváczot, singit fl. 4'50, 
teszen fl. 45. — 36 sing angliait, singit in fl. 4'50, teszen 
fl. 162. — 36 sing fajlandist, in fl. 3*70, teszen fl. 133. 
Summa fl. facit 340.

item fogarasi, 9. Septembris esett sokadalombúl, ugyan 
fogarasi Tamás görögtől 16 sing angliait, singit fl. 4*50, 
facit fl. 72. Két vég landist, végit in fl. 26, facit fl. 52. 
Egy vég remeket, in fl. 50. — 52 sing köz perpetát, singit 
den. 75, fl. 39. Rózsaszín, jóféle rását, ul. 32, in fl. 38*40. 
Baraczkvirágszín rását, ul. 40, in fl. 49. In summa ezen 
vásárlások ára teszen fl. 640. Az hatszáz forintban adattunk 
ugyan Ebesfalvárúl per commissionem négy mása kénesöt, 
cent. nro. 4, az 40 forint superabundantiát az Buczi Kozma 
adóssága pótolta. Item Kis Kozma legényétűi, Demetertűl 
vétettünk az felyebb megírt sokadalmi alkalmatossággal 
28 sing teczin angliait, singit in fl. 4*50, teszen fl. 126. 
Egy vég zöld landist is, in fl. 26. Summa fl. 152. Adtunk 
ennek is egy mása kénesőt, cent. nro. 1

13. Septembris administrált Száva Péter: Peczolajat, 
ex cub. 0T72, oct, 4. Új lencsét egy vékát, metr. 1. 
Szineczetet, ur. 9. Új borsót, metr. 1. Kétszer égetett 
égettbort, ur. 1*1. Tizenhat pár kést, oo p. nro. 16.

Anno 1686. 17. Septembris ebesfali számtartó, Száva 
Péter administrált: Fejér lisztet öt köblöt, cub. 5. Pecz
olajat, ex cub. 0*2, oct. 4. Qu.

24. Septembris ebesfalvi számtartónk, Száva Péter 
administrált harmincznégy pár kést.

Anno 1686. 29. Septembris ebesfalvi számtartónk, nemes, 
vitézlő Száva Péter administrált: Sáhos abroszokat 1 végben, 
ul. nro. 51, libr. 38. —- 2-ik vég, sáhos abrosznak való, ul. 52, 
font 36. — 3-dik vég, sáhos abrosznak való, durva, ul. 59x/4,
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font 2J. — 4-dik vég, sáhos asztalkeszkenő, nro. 91, sing 117, 
font28. — 5-dik vég, asztalkeszkenö,nro. 69, sing88, font 18.—
6- dik vég, asztalkeszkenő, nro. 82, sing 102, font 32. —
7- dik vég, asztalkeszkenő, nro. 81, sing 10372< font 30- —
8- dik vég darabban, durvább az többinél és keskenyebb, 
nro. 12, sing száma 151/.2. — 9-dik vég, vékony asztalkesz
kenők 42, sing száma 5472 7 ,  font száma nro. 15. — Summája 
az abroszoknak végszám nro. 3, singszám nro. 16274, 
fontszám nro. 95. Summája az asztalkeszkenőknek nro. 377, 
singszámok nro. 4801/41/2, fontszámok nro. 133. Quietáltuk.

Anno 1686. 29. Septembris administrált Száva Péter 
hámban való köteleket, 130. Pányvás és kötőfékre való 
selymet, nro. 270. Item Fazekas Mihály administrált szín- 
eczetet, ur. 8’4.

Anno 1686. 1. Octobris administrált Száva Péter 
harminczhárom pár késeket, pár. 33, melyek szokott árában 
acceptáltattak és qu.

Anno 1686. 2. Octobris ebesfalvi számtartónak adtunk 
quietantiát az administrált posztókról e szerint:

Kétszerványolt: E gyszerványolt:
1. végben . . ul. 

. ul.
34V2 1. végben .

2.
. . ul. 
. . ul.

35V4
37

3. . . ul. 351/2
3. . ul. 3 6 3 4. . . ul. 34-3
4. . ul. 35-11/4 5 . „ . . ul. 35

S u m m a ul. 143V2V4 177V2

Item erdélyi gyapjúból csinált posztót:
1. vég . . . . . ul. 35 IV2
2. . . . . ul. 36
3. . . . . ul. 37
4. . . . . ul. 34-1/2
5. . . . . ul. 35-l
6. V . . . . ul. 36-1V2
7. . . . . ul. 36
8. "n . . . . ul. 351/2
9. . . . .  ul. 36-3

10. Y) ................ul. 35
11. „ . . ul. 35 3

S u m m a ul. 393-1/2

Anno 1686. 2. Octobris administrált: Új, őszi sajtokat 
tizenkettőt, nro. 12. Tizenöt gyékényt kilencz forintban, fi. 9.

3. Octobris Peczolajat, ex cub. 0'2, oct. 372.
Anno 1686. 12 Octobris administrált Száva Péter: 

Tíz köböl fejér lisztet, cub. sax. 10. Peczolajat ex. cub. 0‘2, 
oct. 4. Egettbort hét ejtelt, oct. 7. Szalonnát, mérés nélkül 
hatot, nro. 6. Qu.

Anno 1686. 28. Octobris. Fazekas Mihály administrált. 
Színeczetet, ur. 8'6. Borsót, sax. cub. 1. Lencsét, metr. 2.
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Anno 1686. 30. Octobris. Fazekas Mihály administrált 
peczolajat, ex raetr. 2, oct. nro. 3V2-

Anno 1686. 2. Novembris. Száva Péter administrált: 
Kétszer égetett égettbort, ur. 1V2. Tejfel sóstejet egy 
deberkével, vas 1. Kést, pár. nro. 27, in fl. 4'5.

Anne 1686. 6 Novembris administrált n. v. Száva 
Péter: Huszonhárom pár kést, in fi. 345. Mázos korsót 
hatot, nro. 6. Őszi sajtot tízet, nro. 10. Nyári sajtot huszonötöt, 
nro. 25. Qu.

Anno 1686. 8. Novembris. Fazekas Mihály administrált 
színeczetet, ur. 11*4. [Lapszélen :] 19. Novembris kezdték meg.

Anno 1686. 8. Novembris administrált n. v. Száva 
Péter: Fejér lisztet tíz köblöt, sax. cub. 10. Peczolajat 
két véka lenmagból, oct. 372.

Anno 1686. 15. Novembris. Fazekas Mihály administrált: 
Színeczetet, ur. 9. Háromszáz mázos tálakat, nro. 300. Qu.

18. Novembris ebesfalvi számtartó administrált: 40 pár 
késeket, aprókat, hat forinton, fl. 6. Egy deberke sós 
tejet, ur. 00.

20- Novembris administráltattak ezek Ebesfalvárúl: 
Fejér liszt öt köböl, sax. cub. 5. Peczolaj ex cub. 0'2, 
oct. 372. Új, méretlen szalonna négy, nro. 4. Praebendára 
való szalonna tíz, continet libr. 433. Tiszta, égettbort in 
vas. 2, continet ur. 1 *61/2. Tejfel sóstejet egy deberkével, 
oct. 6. Kövér ludat, nro. 6. Tyúkot, nro. 4. Kappant, 2. 
Sós kaprot egy edényben. Foghagymát, metr. 1.

21. Novembris. Almakerekrűl administráltattak: Szín
eczetet, ur. 6'4. Borsót egy köblöt, cub. 1. Lencsét három 
vékát, cub. 0‘3. Kendermagot, cub. 0‘2.

Item Almakerekrűl: Kövér lúd. nro. 4. Tyúkot, nro. 8. 
Vereshagymát egy cseberrel. Mogyoróhagymát egy kosárral. 
Sós káposztát egy hordóval. Ezekrűl quietáltuk.

Item: Petreselymet, cub. 0'J. Murkot, cub. 0'3. Tálakat 
innen küldött gléttel mázolva, nro. 300.

Anno 1686. 10. Decembris ebesfalvi számtartónk
administrált: Tíz köböl első, szép fejér lisztet, cub. sax. 10. 
Peczolajat, ex cub. 1, oct. 772. Boreczetet in vas. 1, ur. 11. 
Tejfel sóstejet egy deberkével.

17- Decembris administrált ebesfalvi számtartónk: 
Praebendára való szalonnát tízet, continet libr. 518. Egy 
deberke sóstejet. Qu.

21. Decembris. Ebesfalvárúl administrált az számtartó : 
Fejér lisztet tíz köblöt, sax. cub. 10. Peczolajat ex cub. 1, 
oct. 7. Kerti babot egy vékát, metr. 1. Tejfel sóstejet 
egy deberkével. Qu.
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24. Decembris:
Kolbászt, nro. 180. Májost, nro. 90. Vérest, nro. 37. T. pecsenyét, 
nr. 40. Gömböczöt, nr. 20. Gyomrot, nro. 20. Húsz disznóknak az 
aprólékit Ebesfalvárúl.

29. Decembris Almakerekrűl eczetet kilencz vedret, ur. 9.
31. Decembris administrált ebesfalvi számtartó: 

Kolbászt, nro. 150. Májost, nro. 70. Vérest, nr. 32. T. pecsenyét, 
nro. 30. Gyomrot, nro. 15. Gömböczöt, nro. 15. Kásástulrkát, nro. 10. 
Gyöngyöshurkát, nro. 13.

Item Asszonyunk számára:
Kolbászt, nro. 6. Májost. nro. 3. Vérest, 2. Kövér ludat. 6. Tyúkot, 
6. Kappant, in 2. Qu.

Administrationes anni 1687.

2. Januarii 15 disznóknak aprólékit Ebesfalvárúl e szerint: 
Kolbászt, nro. 144. Májost, nro. 50. Vérest, nro. 19. T. pecsenyét, 
nro. 30. Gyomrot, nro. 15. Gömböczöt, nro. 15.

Item külön Asszonyunk őnga számára:
Kolbászt, nro 6. Májost, nro. 4. Vérest, 2. Item tejfel sóstejet 1 deber- 
kével. Égettbort hét ejtelt, oct. 7. Qu.

4. Januarii committáltunk ebesfalvi számtartónknak
egy mása kénesőt adjon Eperjessi.................. 1 emberünk
Solnai az aranymíves által.

4. Januarii administráltak :
Kolbászt, nro. 90. Májost, nro. 40. T. pecsenyét, nro. 20. Göm
böczöt, nro. 10. Gyomrot, nro. 10. Gyöngyöshurkát, 9.

Item magunk számára:
Kolbászt, nro. 6. Májost, nro. 4. Vérest, nro. 4.

7. Januarii administrált borsót egy köblöt, sax. cub. 1. 
Lencsét két vékát, sax. cub. 2. Fazokas Mihály Alma
kerekrűl. Qu.

Almakerekrűl 10. Januarii :
Májost, nro. 60. Kolbászt, nro. 60. Vérest, nro. 27. Gömböczöt, 
nro. 10. Gyöngyöshurkát, 10. Gyomrot, 10. T. pecsenyét, nro. 20.

11. Januarii lóvakarókat nro. [hiányzik] Ebesfavárúl.
12. Januarii. Almakerekrűl administráltatott:

Kolbász, nro. 100. Májos, nro. 60. Véres, nro. 22. Gömböcz, 
nro. 10. Gyöngyöshurka, 10 Gyomor, 10. Tekertpecsenye, 20. Item 
színeczet, ur. 6 4.

14. Januarii. Almakerekrűl administráltatott:
Kolbász, nro. 100. Májos, nro. 60. Véres, nro. 27. Gömböcz, 
nro. 10. Gyöngyöshurka, nro. 10. Gyomor, nro. 10. Tekertpecsenye, 
nro. 20.

1 Itt két-három szónak feljegyzésére üres hely maradt.
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Anno 1687.15. Januarii ebesfalvi számtartó administrált: 
Fejér lisztet tíz köblöt, sax. cub. 10. Peczolajat, ex cub. 0'2, 
oct. 4. Boreczetet, vasc. 7, continet ur. 11 4. Tejfel sós
tejet egy deberkével. Borsoló-erszényt négy párt, p. 4. 
Sós káposztát egy hordóval

Item commissiónkra nagybányai Kováts Péter vötte, egy 
másakénesónek az árát administrálta másfélszáz forintot, fi. 150.

16. Januarii. Almakerekrűl administráltatott disznó
aprólék :
Kolbász, nro. 70. Májos, nro. 40. Gömböcz, nro. 7. Véres, nro. 22. 
Gyomor, nro. 7. Gyöngyöshurka, nro. 7. Tekertpecsenye, nro. 14.

23. Januarii. Ebesfalvárúl sós tejfelt egy deberké
vel hoztak.

27. Januarii administrált ebesfalvi számtartónk szá
munkra való: Fejér lisztet tíz köblöt, cub. 10. Tejfel sós
tejet egy deberkével. Égettbort egy vedret s fél ejtelt, 
ur. l ' / 2‘ Qu.

29. Januarii. Ebesfalvárúl administráltatott két véka 
lenmagbúi peczolajat, oct. 4. Almakerekrűl színeczetet tíz 
vedret négy ejtelt, ur. 10'4.

3. Februarii ebesfalvi számtartó administrált: Túrót 
tíz tömlővel, continet libr. 1043. Nyári sajtokat hatvant, 
nro. 60. Ordát három vedret, ur. 3. Vas melegítőt hármat, 
nro. 3. Lóvakarót kettőt, nro. 2. Almakerékrűl öt töm
lőben és 23 sajtban hétszázötvenöt fontot, libr. 755.

6. Februarii. Almakerékrűl egy őszi túrót, libr. 75. 
Eodem Ebesfalvárúl is egy őszi tömlőt, libr. 70.

14. Februarii. Ebesfalvárúl praebenda mézet kilencz 
vedret, vas. 3.

16. Februarii administrált ebesfalvi számtartó ötven 
kalangya lent, ottvalót, gél. 50.

18. Februarii administrált ebesfalvi számtartó: Szá
munkra való fejér lisztet tíz köblöt, cub. sax. 10. Pecz
olajat, ex cub. 1, oct. 7. Tejfel sóstejet egy deber
kével. T. qu.1

2. Mártii. Ebesfalvárúl administráltatott: Égettbor két 
edényben két veder s egy ejtel. Tejfel sóstej egy deber- 
kében. Peczolajat négy ejtelt, oct. 4. Qu.

17. Mártii ebesfalvi számtartó administrált : Tiszta 
égettbort, vasc. 1, ur. 1V2. Közönséges égettbort, vasc. 1, 
ur. 1*272.

20. Mártii. Almakerekrűl administráltatott boreczetet, 
ur. 7-2.

1 Tisztek quietálták.
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való fejér lisztet, sax. cub. 10. Sós tejet egy deberkével, 
vas. nro. 1.

Anno 1687. 26. Mártii administrált ebesfalvi szám- 
tartónk, Száva Péter innét adott fonalbúi ott, Ebesfalván 
szűttetett fejérnemű ruhákat ez szerint: Széles abrosznak 
valót két darabban száz singet, ul. 100, continet libr. 64, 
hatvannégy fontot. Másfél singes abroszt, egy végbe ul. 107, 
százhét singet, continet libr. 33. Másfél singes, sima vásznat, 
egy végbe ul. 100, száz singet, continet libr. 30, harmincz 
fontot. Előkötőnek valót, egy végbe nro. 17, singszáma 
nro. 50, fontszáma nro. 7. Asztalkeszkenőket négy végbe 
háromszázötöt, nro. 305, continet ul. 398, libr. 87. Veres- 
sesenszűtt kendőt, négy végbe nro. 100, continet ul. 350, 
libr. 103. Qu.

28. Mártii. Száva Péter administrált : Peczolajat, oct. 4. 
Színboreczetet. ur. 6’4. Két edényben égettbort, ur. 2*21/2. 
Tejfel sóstejet egy deberkével.

3. Április. Száva Péter administrált fejér lisztet, 
sax. cub. 10.

11. Április. Száva Péter administrált szegények számára 
való, harminczegy köböl búzának az árát, fl. 53. Peczolajat. 
ex cub. 1, oct. 7. Qu.

19. Április ebesfalvi számtartó administrált: Borsót 
egy köblöt, sax. cub. 1. Asszú szilvát három vékát, sax. 
cul). 0'3. Kendermagot két vékát. Item: Hámban való 
köteleket, nro. 231. Pányvás köteleket, nro. 231. Kötőfékre 
való köteleket, nro. 139. Almakerekrűl két véka lencsét, 
cub. 0’2.

Anno 1687. 24. Április. Száva Péter administrált : 
Fejér lisztet, cub. 10. Peczolajat ex cub. 1, oct. 7. Tiszta 
égettbort, ur. 2'2. Közönséges égettbort, ur. 0'6. Irósvajat, 
ur. 4. Qu.

28. Április. Almakerekrűl administrált Fazekas Mihály : 
Égettbort három edényben egy vedret hét ejtelt, ur. 1'7. 
Két őszi tömlőtúrót, continet libr. 152.

28. Április. Ebesfalvárúl administrált: Praebendára 
való szalonnát tízet, nro. 10, cont. libr. 505. Ej teles 
fapalaczkot, nro. 10. Félejteles fapalaczkot, nro. 10.

Anno 1687. 5. Maji ebesfalvi számtartó administrált: 
Kétszer ványolt posztót öt végben százkilenczvenkilencz 
singet, ul. 199. Egyszerványoltat kétszáznegyvenhárom 
singet s felet. ul. 243‘/2- Berki gyapjúból valók voltak ezek. 
Item erdélyi gyapjúból készült egyszerványoltat kilencz 
végben kétszázhuszonnyolcz singet, ul. 328. {így /)

— 569 -
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9. Maji ebesfalvi számtartónk, Száva Péter administrált 
őszi túrót ez szerint:

1. töm lővel..................... continet libr. 80
2. „ . . . . .  „ libr. 90
3. „ . . . .  „ libr. 65

In summa . . libr. 235

Tiszta.
Közönséges.

Tiszta.
Közönséges.

Büdöskövet fél tonnával. Boér Sigmond uramhoz egy 
tonnával. Qu.

10. Maji Almakerekrűl eczetet, ur. 7'4.
12. Maji ebesfalvi számtartónk, Száva Péter admi

nistrált : Peczolajat, ex cub. 0'2, oct. 4. Diót, metr. 2. 
Szineczetet, ur. 9. Praebendára való szalonnát nro. 10, 
continet libr. 459

14. Maji. Ebesfalvárúl administráltatott: Fejér liszt 
tiz köböl, cub. sax. 10. Dió, két véka, metr. 2. Ásszá 
szilva, metr. 2. Kilencz tyúkfi, nro. 9. Almakerekrűl lencsét két 
vékát, cub. 0‘2.

15. Maji. Ebesfalvárúl írósvajat, ur. 6'6.
23. Maji. Ebesfalvárúl administráltatott tiszta, égettbor 

egy veder s egy ejtel, ur. 1‘1.
10. Almakerekrűl tizenhárom malacz, nro. 13.
13. Maji. Ebesfalvárúl tizenhat malacz, nro. 16. Tizenöt 

bárány, nro. 15.
2. Junii. Száva Péter administrált: Szemelt, tiszta 

búzát, sax. cub. 10. Tisztított búzát, metr. 2. Eczetet, 
ur. 9'4. Peczobijat ex. metr. 2, oct. 4.

4. Junii. Fazekas Mihály administrált: Cserzett csizma- 
béllésnek való bőrt, nro. 275. Egy csomó pávai ollat.

8. Junii. Száva Péter administrált ezidei sajtot font 
nélkül, nro. 8. Item, Fazekas Mihály almakereki gondviselőnk 
nro. 4, font nélkül.

15. Junii administráltatott Ebesfalvárúl nyolczvanegy 
őszi sajt, nro. 81.

17. Junii. Ebesfalvárúl: Színmézet négy vedret, ur. 4. 
Peczolajat ex cub. 0’2, oct. 4. Szineczetet egy edényben,

Méhsert ez szerint: 
1. edényben . . . .
2. * r> . . . .

In summa 

Egettbort ez szerint:
1. e d é n y b e n ...........................ur. T2 (
2. „ ...........................ur. 1V2 |
3. „ .......................... ur. 1

Summa . . ur. 3‘2V?

. . ur. 5 I

. . ur. 4 |

. ^ . ur. 3'4 
7~7 ur. 12-4
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ur. 6 4. Tiszta égettbort 2 edényben, ur. T6. Közönséges 
égettbort 1 edényben, ur. TI.

20. Junii. Ebestalvárúl administrált 1 edényben égett
bort, ur. T 72.

27. Junii. Ebesfalvárúl az innen küldött két forinton 
hoztak tizenhárom pár kést, p. 13.

29. Junii. Ebesfalvárúl az innen küldött három forinton 
hoztak húsz pár kést, p. 20.

Item almakereki gondviselőnk administrált: Színeczetet 
nyolcz vedret hat kupát. ur. nro. 8'6. Tálakat, nro. 140. 
Porsolót és lábost, nro. 32. Csuprot, nro. 25.

1. Julii. Száva Péter administrált: Porumbáki búza
lisztet, sax. cub. 10. Peczolajat ex metr. 2, oct. 372- Szín
eczetet, ur. 9‘4. Kétszer égetett égettbort, ur. 1'4.

5. Julii küldvén ebesfalvi számtartónk kézihez késekre 
fi. 3, hoztak kést pár nro. 20.

8. Julii küldtem innen fi 2, hoztak kést pár nro. 13. 
Item Száva Péter administrált gombkötőknek s csizma
diáknak való fonalat 2 matolával, libr. 7.

12. Julii. Száva Péter administrált magunk számára : 
Két szalonnát, continet libr. 113. Kétszer égetett égett
bort, ur. 12. Borsót, sax. cub. 1. Item praebendára 
szalonnát nro. 6, continet libr. 322. Csont két puttómban, 
ur. 9‘4. Item almakereki gondviselőnk administrált lencsét, 
metr. 2. Item gálfalvi gondviselőnk, Csíki Ferencz tyúkfiat, 
nro. 14-

15. Julii ebesfalvi számtartónk, Száva Péter admi
nistrált : Viaszát 13 darabban, libr. 144. Színmézet in 
vas. nro. 1, ur. 5'3. Boldovaihoz adtuk. Magunk számára 
egy hordóval, praebendára 11 hordóval.

17. Julii. Száva Péter administrált:
Peczolajat ex metr. 2, oct. 4. Orját, nro. 21. Disznófejet, nro. 21. 
Soldort, nro. 54. Keresztcsontot, nro. 41. Hosszúpecsenyét, nro. 40. 
Disznólábot, nro. 100. Tavalyi ordát, nro. 5.

19. Julii. Száva Péter administrált egy ejteles, két, 
három, négy, öt ejteles fapalaczkot, viaszast, nro. 30. 
Boldvaihoz.1 Item, innen küldvén két forintot, kést pár 
nro. 18.

20. Julii az innen küldött két forintokon hoztak kést, 
pár nro. 13.

20. Julii. Almakerekrűl administráltak színeczetet, 
ur. nro. 10'5. Qu.

24. Julii. Száva Péter administrált: Irósvajat három 
vedret, ur. 3. Köleskását, metr. 2. Új lencsét, metr. 1.

Ez a név rövidítve Bold.-na,k van írvq.
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Peczolajat ex metr. 2, oct. 4. Színmézet két ejtelt, ur. Ü'2. 
Kövér ludat, nro. 2. Rüdeg ludat, nro. 3. Kövér tyúkot, 
nro. 3. Rüdeg tyúkot, nro. 8. Szineczetet, ur. 6'4. Magunk 
számára való szalonnát, nro. Va? cont. libr. 25. Praeben- 
dára való szalonnát, nro. V2, cont. libr. 15. Ezidei új sajtot, 
nro. 5. Item innen küldvén pénzt, kést pár. nro. 18.

26- Julii. Száva Péter adininistrált három tersinyi puskát, 
nro. 3, melyek számadására voltak bízatva. Quietáltuk róla.

28. Julii ottvaló proventuspénzen vött húsz pár késeket 
administrált három forint árát, fl. 3.

31. Julii administrált ebesfalvi számtartónk, Száva 
Péter: Ottvaló búzának a lisztit öt köblöt, sax. cub. 5. 
Porumbákrúl percipiált búzalisztet öt köblöt, sax. cub. 5. 
Ot tiszta szalonnát kétszázhetven fontot, libr. 270. Tíz 
soldort. T íz disznólábot. Tíz oldalpecsenyét.

2. Augusti. Száva Péter administrált ötven köböl zabot, 
sax. cub. 50. Qu.

3. Augusti. Száva Péter administrált: Praebendára való 
mézet, ur. 4. Kendert egy kalongyát, gél. 1.

4. Augusti. Fazekas Mihály almakereki gondviselőnk: 
Kövér ludat, nro. 5. Item kövér tyúkot, nro. 5.

Anno 1687. 9. Agusti. Ebesfalvárúl Száva Péter admi
nistrált : Porumbáki búzábúl való fejér lisztet hét köblöt, 
cub. sax. 7. Űrvacsorájára való új búzalisztet egy köblöt, 
cub. sax. 1. Peczolajat ex cub. 0'2, oct. 3V2. Mázos tálakat 
százat nro. 100. Mázos fazokat hatvant, nro. 60. Új, sós 
káposztát egy általaggal, vas. 1.

10. Augusti. Fazekas Mihály administrált boreczetet 
hét vedret s hat kupát ur. 7‘6. Qu.

28. Augusti administrált Fazekas Mihály tavalyi gyapjú 
árát és egyéb aprólék proventust hatvanhat forintot, il 66.

Anno 1687. a die 20. Augusti ad diem 4. Septembris 
ebesfalvi számtartó, Száva Péter administrált victuale és 
egyéb bonumokat ez ide alább megirt mód szerint Óngok ott
létek alatt.1 Magunkszámáravalófejérlisztethelyben tíz köblöt, 
sax. cub. 10. Ezidei új búzalisztet két köblöt, sax. cub. 2. 
Felső konyhánk szükségére való szalonnákat négyet, nro. 4, 
kétszázharminczhat fontot, libr. 236. Az úti szükségre is 
két szalonnát, száztizenhárom fontot, libr. 113. Praebendára 
való szalonnákat hatot, nro. 6, continet libr. 293, kétszáz- 
kilenczvenhárom fontot. Nyári sajtokat hetet, nro. 7- Magunk 
konyhánkra való szineczetet tizenegy vedret hat ejtelt, 
ur. nro. 11'6. Második konyhánkra való eczetet négy vedret

1 Apafi Mihály többször idézett Naplója ezen aug. 20-ától szept. 
4-ig terjedő ebesfalvi tartózkodást szintúgy feljegyezte.

i



hat ejtelt, ur. nro. 4‘6. Item új lencsét két vékát, cub. 
sax. 0'2. Borsót egy köblöt egy vékát, cub. sax. l ' l .  Köles
kását három vékát, cub. sax. 0'3. Peczolajat ex cub. sax. 1*3, 
tizenötödfél ejtelt, oct. 141/2- Irósvajat három vedret két 
ejtelt, ur. nro. 3‘2. Fejérített vásznat négy végben száz- 
tizenhárom singet, ul. 113. Nyers szöszvásznat kilenczven 
singet, ul. 90. Húsz lakatokat kolcsustúl, nro. 20. Item, 
radnóti szükségre, magunk számára való fejér lisztet tiz 
köblöt, cub. 10. Öt szalonnákat, continet libr. 255. Prae- 
bendára való szalonnát, az útra, másfelet, libr. 93. Helyben 
első fejér lisztet, cub. 11. 2-dik fejér lisztet tizenkét köblöt, 
cub. 12V-2.1 Tiszta égettbort három vedret, ur. nro. 3. 
Pányvás kötelet százat, nro. 100. Mely administrátiókrúl 
praesentium testimonio quietáljuk, ratioja mellé. Secus non 
facturus. Dátum in castro nostro Radnót anno ut supra et 
die 5. Septembris.

Item 3. Septembris administrált Száva Péter odavaló 
korcsoma és egyéb urbariumi proventuspénzt ötszáz 
forintot, fl. 500. Eladott túró árát tizenöt forintot, fl. 15. 
Item apró késeket négy úttal nyolczvan párt tizenkét 
forinton, pro Ü. 12.

Almakeréki gondviselő, Fazokas Mihály administrált : 
Hat vég szöszvásznot, continet ul. 360. Kendervásznot, 
continet ul. 36. Nyári sajtokat diversis vicibus nro. 23. 
Tiszta szalonnát, méretlen, egyet, nro. 1. Őszi sajtokat 
harminczkilenczet, continet libr. [hiányzik.] Túrót egy töm
lővel s egy darabban, continet libr. 161.

Item azon napon, úgymint 3-tia Septembris, administrált 
ebesfalvi számtartó: Kétszerványolt berkegyapjú posztót 
négy végben százharminczhárom singet, ul. 133. Ugyan 
afféle gyapjúból szőtt, egyszerványoltat, két véggel, ul. 67. 
erdélyi gyapjú: Egy vég hamúszint, ul. 30. Két vég zöldet, 
ul. 71. Item hat vég, kék égszín, egyszerványoltat, ul. 209.

Anno 1687. 5. Septembris administrált Grálfi kezéhez 
a számtartó radnóti szükségen elkölt s onnan quietantiája 
által percipiált, olvasztott, marhák faggyát, libr. 376, 
háromszázhetvenhat fontot. Item öregasszonynynak kezéhez 
gyertyamártásra faggyú eleit, tizenhat fontot.

Anno 1687. 8. Septembris administrált Száva Péter 
ebesfalvi számtartó ebesfalvi fonálbúi szőttetett, kender- 
fonálbúl szőtt, fejéritett abroszokat két végben harmincz- 
kilencz singet, ul. 39; fontszáma huszonhat, nro. 26. Item 
egy végben lenfonálbúl szőtt, rojtos kendőket, húszat; sing-

1 Az Item radnóti szükségre-tői idáig terjedő feljegyzés későbbi, 
lapszélre irt betoldás.
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száma hetvennyolcz sing-, ul. 78, continet libr. 26. Item 
magunk, ő kezéhez adatta fonálbúi szőttetett vásznokat
e szerint administrálta :
Egy végben széles, abrosznak való vásznot . . ul. 57, libr. 40.
Másfél singes abroszvásznot öt végben . . . .  ul. 189, libr.1
Előkötőre egy végben húszat..................................... ul. 66, libr. 19.
Kendőkre egy végben harm inczegyet..................... ul. 108, libr. 48.
Item egy vég kendervásznot, in summa száz singet ul. 100, libr. 53.
Item egy vég asztalkeszkenőt nro. 96, kilenczvenhat ul. 114, libr. 33.
Item egy végben másfél singes lenvásznot. . . ul. 46, libr. 14.
Item egy végben másfél singes paraszt vásznot . ul. 32, libr. 12.
Item egy végben húsz kendőt, sing száma . . . ul. 72, libr. 25.

In summa tizenhárom végben ul. 938, libr. 433.
Anno 1687. 10. Septembris administrált zabot, kit 

Udvarhelyrűl percipiált, ötven köblöt, cub. 50.
13. Septembris. Száva Péter administrált magunk szá

mára : Fejér lisztet, sax. cub. 10. Peczolajat ex metr. 2, 
oct 4. Tiszta égettbort, ur. P l. Közönségest, ur. l'P /V  
Praebendára való szalonnát nro. 10. continet libr. 469. 
Béllésnek való báránybőrt, nro. 170. Hasi báránybőrt nro. 80. 
Hasi kecske-ollóbőrt, nro. 9. Mázas fazekat, nro. 30. 
Mázas tálat, nro. 130. Vereshagymát, sax. cub. l 'l .  Vas
melegítőt, nro. 4. Köleskását, sax. cub. 1.

Item Fazekas Mihály administrált szineczetet, ur. 10’3. 
Csáváit, béllésnek való bőrt, hasival együtt, nro. 251. Qú.

23. Septembris. Száva Péter administrált: Fejér lisztet, 
sax. cub. 5, öt köblöt. Mázas tálat, nro. 400. Mázas fazekat, 
nro. 60- Hámban való kötelet, nro. 75 Pányvás kitelet, 
nro. 125. Qu.

Item Fazekas Mihály administrált öt őszi sajtot, 
nro. 5. Qu.

26. Septembris ebesfalvi számtartónk, Száva Péter 
administrált peczolajat ex cub. 0'2, negyedfél ejtelt, 
oct. 3V 2. Q u .

29. Septembris. Ebesfalvárúl hoztanak: Tiszta sza
lonnát nro. 4, continet libr. 227- Tiszta égettbort, ur. 1. 
Vastag fűrészdeszkát 50 szálat. Sót nyolcz darabot. Új 
sós káposztát egy általaggal. Gyertyabelet, nro. 1400. 
Gyertyabélfonalat 4 matolát. Almakerekrűl ó, sós káposztát 
három hordóval.

30. Septembris. Almakerekrűl disznóaprólék árát, 
negyvennyolcz forintot, fi. 48

30. Septembris. Ebesfalvárúl hoztanak :
Avas disznófőt, nro. 3. Soldort, nro. 6. Keresztcsontot, nro. 7. 
Disznólábat, nro. 10. Hosszúpecsenyét, nro. 1. Oldalpecsenyét, nro. 1. 
Nyúlj át, nro. 1.

1 A font száma hiányzik.
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Item hamuval vött szappant, libr. 56. Hámban való 
kötelet, nro. 100. Pányvás kötelet, nro. 100. Gyalom kötelet 
kettőt, 30 — 30 ölest, libr. 260. Mázos tálat, nro. 400. 
Mázos fazokat, 20.

5. Octobris. Fazekas Mihály administrált kövér ludat, 
nro. 6. Kövér tyúkat, nro. 6. Qu.

6. Octobris. Száva Péter administrált egy veder égett- 
bort, ur. nro. 1. Qu.

Három bőrös pecsenyének való sertésről is quietáltuk 
sub dato 26. Septembris, úgy hogy az radnóti tisztek fel 
ne tegyék cathalogusokban, mivel nem ők percipiálták.

Anno 1687. a die 11. Octobris usque ad 14 ejusdem 
Száva Péter administrált ottlétünk alkalmatosságával ilyen 
bonumokat: Őszi sajtot, nro. 3. Kövér ludat, nro. 4. Kövér 
tyúkot, nro. 4. Pulykafiat, nro. 2. Első fejér lisztet 5 köblöt, 
sax. cub. 5. Második fejér lisztet, sax. cub. 5. Mázos tálat, 
nro. 300. Mázos fazekat, nro. 60. Qu.

Item eljövetelünkkor,1 administrált ilyen bonumokat: 
T. fejér lisztet, sax. cub. 13'3. Első fejér lisztet, sax. 
cub. 9. 2-dik fejér lisztet, sax. cub. 9. T. szalonnát nro. 10, 
libr 450. Praebenda szalonnát nro. 6, libr. 311. melyet a 
N. konyhára egy hónapra mindgyárt ki is adtunk. 
T. szineczetet, ur. 10*3. Item Urunk konyhájára is, ur. 2*5. 
Peczolajat ex metr. 2, oct. 3V2. T. égettbort, ur. * 1*6. 
T. köleskását, cub. 0*2. N. konyhára is, cub. 0*1. T. boltban: 
Új nyári sajtot, 20. Őszi sajtokat, nro. 15. T. színmézet 
2 általagban, ur. 8*4. Praebendára való mézet, ur. 4. 
T. irósvajat, nro. 7. Az öregasszonyhoz is, ur. 2. N.1 2 kony
hára eczetet, ur. 5*2. Bőrös pecsenyének való sertést, 3. 
Item mázos kályhát, nro. 500. Mázos tálakat, nro. 650. 
Mázos fazokakat, nro. 60.

Item die 14. Octobris. Segesváratt csinált kondérokért 
s borhűtőkért fizetett négy forintot ötven pénzt, fi. 4*50. 
Késekért öt forintot, fi. 5.

Commisio által Désihez hintók s szekerek kenésére 
hajat, libr. 23. Eczetet lovak orvoslására, oct. 2.

1 T. i. okt. 14-ikén, miként ez a fejedelem többször idézett Nap
lójából kitűnik.

2 Az itt egymásután előforduló T. és N. betűk a Tiszta és 
N yári szók rövidítései. A tiszta  szó — mint fentebb is megjegyeztük — 
a jobb, választékosabb m inőséget: a beszolgáltatott dolgok színét, 
javát jelentette, ellentétbe a közönséges, praebendára való admi- 
nistrátiókkal. Ilyen értelmezést kell adnunk a tiszta bolt és tiszta konyha 
kifejezésének is, hol t. i. az udvar külön használatára szánt, válasz
tékos egyet s mást tartották, illetve a fejedelem asztalára főztek. 
Ily értelmezés tulajdonítandó a tiszta szakács kifejezésnek is, a ki 
viszont a fejedelem asztalára a tiszta konyhában főzött.
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Itein tisztek által (Máté deák által) percipiáltak ezek : 
Ottvaló majorságbúi kiválogatott m. juh, nro. 35. Öreg 
berbécset, nro. 7. Kosbárányt, nro. 43. Radnótrúl hajtott 
öreg ökör, nro. 9. Tehén, nro. 8. Borjút, nro. 2. Berbécset, 
nro. 18. Kosbárányt, nro. 2. Tavalyi kecske és czap, nro. 2. 
Ezidei nőstény olló. nro. 5. Bakolló is, nro. 10- Alma- 
kerekrűl hajtott ökör, nro. 6. Elés tyúk 290, lúdfi 36, 
tyúkfi 16, pulykafi 1. Asztali czipó, 1840. Köz czipó, 590. 
Azután hoztak 12 tyúkfiat.

25. Octobris ebesfalvi administrátío volt e szerint: 
Új nyári sajtot, nro. 50. Új őszi sajtot, nro. 15. Utólszori 
csinálás írósvajat, ur 5'6. Peczolajat ex cub. 1, oct. 7. 
Diót két vékát, cub. 0*2. Mázos tálat kétszázat. Tejfel sós
tejet egy deberkével. Tejfelt egy fazékban. Egy általagban 
Colosvárrúl hozott, lopott kénesőt, libr. 300. Almakerekrül 
boreczetet in vas. 4, ur. 41‘7.

8. Novembris. Ebesfalvárúl hoztanak mázos tálat, 60. 
Mázos fazokakat, nro. 15. Küldtünk Almakerékre tíz font 
gletet, lictriumnak (így!) való 30 fazokakat csináltasson.

11. Novembris. Fazekas Mihály administrált: Kövér 
pulykát ötöt, nro. 5. Kövér ludat hatot. nro. 6. Kövér tyúkot 
hatot, nro. 6. Sós káposztát egy hordóval. Őszi sajtokat, 
tízet, nro. 10. Qu.

14. Novembris administrált: Mázos tálat, nro. 100. 
Mázos fazokat, nro. 20. Porsolót, nro. 12. Peczolajat ex 
cub. 0‘2, oct. 3V2. Égettbort in vasc. 3, ur. 3T. Qu.

17. Novembris: 29 hordó ó-bort, melyeknek van 
extrjactusa].1 Borsót, cub." 1. Lencsét, cub. 0*2. Tejfel sós
tejet egy deberkevel; megkeztük ma 24. Novembris.

21. Novembris ebesfalvi égettbort in vasc. 2, ur. 2T74. 
Tejfel sóstejet egy deberkével, vas. nro. 1. Sós ugorkát 
egy üvegben, nro. 1. Qu.

27. Novembris ebesfalvi számtartó, Száva Péter admi
nistrált: Peczolajat oct. 372, ex metr. 2. Fejér lisztet öt 
köblöt, cub. sax. 5. Köleslisztet, cub. 0*1. Bisalmát, (így!) 
nyers diót etc. a kis registrumban felírtuk.

6. Decembris. Száva Péter administrált: Magunk szá
mára fejér lisztet, sax. cub. 5. Tiszta égettbort, ur. 1*1. 
Peczolajat ex metr. 2, oct. 37.2. Tejfel sóstejet egy deber
kével. Viaszas fapalaczkot, nro. 23. Százharmincznégy 
fontbúi álló egy mása vasbúi patkót, nro. 123; patkó- 
szeget, nro. 882. Qu.

9. Decembris adatott Őnga ebesfalvi számtartó kezéhez

1 T. i. az itt megnevezett 29 hordó borról extractus van, melyben 
a részletező kimutatás fel van jegyezve.



gletet öt fontot, libr. 5, fejér ónat, libr. 1, Boldovai 
keze alól.

16. Decembris ebesfalvi számtartónk administrált : 
0  szalonnát nro. 10, continet libr. 439. Peczolajat, oct. 372. 
Kősót 10 darabot. Tiszta égettbort, ur. 2*2. Sóstejet, vas. 1.

Item almakereki gondviselőnk, Fazekas Mihály die
6. et 14. Decembris 10 font gletbűl készített tálakat, nro. 261; 
lábosokat, nro. 19; porsolót, nro. 5.

20. Decembris ebesfalvi számtartónk administrálta öt 
disznó aprólékát ez szerint:

Borsos kolbászt, nro. 10. Fokhagymás kolbászt, nro. 50. Májost. 
nro. 2Ó. Tekertpecsenyét, nr. 10. Vérest, nro. 14. Gömböczöt, nro. 5. 
Gyomrot, nro. 5. Gyöngyöshurkát, nro. 5. — Hehelt lent, gél. 200, 
Asszú diót, metr. 1.

Anno 1687. die 22. Decembris ebesfalvi számtartónk 
administrálta öt disznók aprólékját ez szerint:

Borsos kolbászt, nro. 10. Fokhagymás kolbászt, nro. 52. Májos, 
nro. 22. Vérest, nro. 20. Tekertpecsenyét, nro. 10. Gyomrot, nro. 5. 
Gömböczöt, nro. 5. Gyöngyöshurkát, nro. 5.

Anno 1687. die 24. Decembris. Almakerekrűl admi- 
nistráltatott: Borseprű égettbor, oct. 7 '/2. Hehelt len, 
gél. nro. 55,

25. Decembris ebesfalvi számtartónk administrált öt 
disznónak aprólékjában:

Borsos kolbászt, nro. 10. Fokhagymás kolbászt, nro. 50. Májost, 
nro. 20. Vérest, nro. 17. Gömböczöt, nro. 5. Gyomrot, nro. 5. Tekert
pecsenyét, nro. 6. Gyöngyöshurkát, nro. 5. — Mázos, bokálynemű 
edényeket pro semel nro. 63. Sós káposztát egy hordóval.

26. Decembris ebesfalvi számtartónk administrált öt 
disznó aprólékját:

Borsos kolbászt, nro. 10. Fokhagymás kolbászt, nro. 50. Májost, 
nro. 24 Vérest, nro. 15. Tekertpecsenyét, nro. 10. Gömböczöt, nro. 5. 
Gyomrot, nro.^5. Gyöngyöshurkát, nro. 4. — Tiszta égettbort, nro. 1'2V2. 
Peczolajat két vékából, oct. 4.

Anno 1687. die 31. Decembris ebesfalvi számtartónk 
administrált tíz disznókból aprólékot ez szerint:

Borsos kolbászt, nro. 20. Fokhagymás kolbászt, nro. 100. Májost, 
nro. 40. Vérest, nro. 26. Tekertpecsenyét, nro. 20. Gömböczöt, nro. 10. 
Gyomrot, nro. 10. Gyöngyöshurkát, nro. 10. — Item lengyel forma 
lakatot, nro. 10.

Anno 1687. 22. Decembris : Száva Péter ebesfalvi szám
tartónk administrált berke-gyapjúból csinált posztót ez szerint:

Kétszerványolt Egyszerványoltat, berlce-gyapjú-
posz tó t: hói ez szerin t:

1. véget, zöldet, continet ul. 32
2. „ kéket, „ ul. 33
3. „ kéket, „ ul. 33TV2

In summa ul. 98'1V2

1. véget, zöldet, continet ul. 32
2. „ kéket, „ ul. 33
3. „ kéket, „ ul. 33T

In summa ul. 98T
Szádeczky B : I Apafi M fejedelem udvartartása. 37
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Item, erdélyi gyapjúból szőtt posztót ez szerint:
1. véget . continet ul. 37T
2. „ . . ., ul. 34V2
3. „ „ ul. 341/2
4. „ . . ul. 34-3
5. „ . . „ ul. 34

In summa ul. 174,21/a
Anno 1688. die 1. Januarii ebesfalvi számtartónk 

administrált öt disznókból aprólékot ez szerint:
Borsos kolbászt, nro. 10. Foghagymás kolbászt, nro. 47. Májost, 

nro. 22. Vérest, nro. 10. Gyomrot, nro. 5. Gömböczöt, nro. 5. Gyön
gyös hurkát, nro. 5. Tekertpecsenyót, nro. 10. Kásáshurkát, nj-o. 2.

Die 5. Januarii ebesfalvi számtartónk administrált:
Tejfel sóstejet, vas. nro. 1. Kolbászt, nro. 65. Májost, nro. 25. 

Vérest, nro. 15. Gyomrot, nro. 5. Gömböczöt, nro. 5. Gyöngyös
hurkát, nro. 5. Tekertpecsenyét, nro. 10. Vas nyársat, nro. 3. 
Gyertyafonalat, nro. 20.

Item azelőtt, úgymint 3. Januarii öt disznóknak az 
aprólékját ez szerint:

Foghagymás kolbászt, 63. Májost, 25. Vérest, 14. Gömböczöt, 5. 
Gyomrot, 5. Tekertpecsenyét, 10. Gyöngyöshurkát, 5.

Die 6. Januarii. Almakerekről: Tiszta borsót, metr. 2. 
Lencsét, metr. nro. 1.

Külön papirosszeleten :
Recognosco per praesentes, quod in hoc anno 1688. die 5. Januarii 

percipiáltam fejérnek való sákokat Fogara,sból húszat, oo 20, melyeket 
azelőtt liszttel ugyaninnen administráltam volt s ezután is, mikor 
(inga kglsen fog fejér liszt felől parancsolni, ugyanazokban küldök. 
Melyről adom ezen testimonialis quietantiámat pro futura cautela. Ebes
falva. anno et die supranotatis. Ebesfalvi számtartó, Száva Péter mpr.

Külön papirosszeleten:
Recognosco per praesentes, quod in hoc anuo 1688. die 13. Januarii 

az mi kgls Asszonyunk őnga parancsolatjából ittvaló posztócsináló. 
Straub Jákob által percipiáltam Brassóból berke-gyapjot két másával, 
oo cent. nro. 2. Item az elmúlt esztendőn, karácson előtt erogáltam 
posztót kapu között lévő Németh Istvánra, Lakatos Rádulyra és 
képírónak conventiójokra ul. nro. 33. Melyről adom ezen quietan- 
tiámot. Dátum Ebesfalva anno dieque ut supra. Per rationistam 
Ebesfalviensem, Petrum Száva mpr.1

Die 9. Januarii ebesfalvi számtartónk, Száva Péter 
administrálta öt disznók aprólékját ez szerint:

Kolbászt, nro. 65. Májost, nro. 22. Vérest, nro. 14. Tekert
pecsenyét, nro. 10. Gömböczöt, nro. 5. Gyomrot, nro. 5. Gyöngyös- 
hurkát, nro. 5. Katonai sonkolyos mézből való viaszszat, libr. 71. Ebes
falvi majorság sonkolyos mézből való viaszát 5 darabban, libr. 
69. Item borsót két vékát, metr. 2.

1 Ezek a külön papirszeletekre irt nyugtatványok a Napló 
277. és 278. lapjai közé vannak betéve és 277V2., 27Ts:t . számokkal 
vannak jelezve.
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Veres keze alá

A konyhán belöl 
való boltban

Kolbászt . .......................... nro. 62
Máj ő s t ......................................... nro. 26
V érest......................................... nro. 15
T ekertpecsen yét.................... nro. 1 0

G öm b öczö t.............................. nro. 5
G yom rot................................... nro. 5
Gyöngyöshurkát .................... nro. 5

Zöldi keze alá

Kolbászt . . . . . . . .  nro. 6 6

Máj ő s t ..............................................  30
V ér est ..............................................  15

j T ek ertpecsen yét........................ nro. 1 0

I G öm böczöt...................................nro. 5
| G yom rot........................................nro. 5
v G yöngyöshurkát........................ nro. 5
f  Item almát egy új hordóval.
 ̂ Asszú baraczkot . . metr. nro. 1

Die 15 Januarii Ebesfalvárúl:

Boldvaihoz

Item öt sertés

A konyhán belöl 
való boltban

Boldvaihoz

I Fejér lisz te t ....................sax. cub. 8

! K ö le sk á sá t.................... sax. cub. 1
I Eczetet egy edényben . . . ur. 7 4
marhák aprólékját:

K olb ászt........................................ nro. 65
Májost............................................. nro. 28
V érest.............................................nro. 15
T ekertpecsenyét.........................nro. 10
G öm böczöt...................................nro. 5
Gyomrot .   nro. 5
G yöngyöshurkát.........................nro. 5

\ Item Almakerekrűl 2 véka
| l e n c s é t .................... metr. nro. 2

Die 16. Januarii. Ebesfalvára küldöttünk egy hordóban 
seprüt kifőzésre, ur. nro. 26.

Die 17. Januarii. Ebesfalvárúl öt disznók aprólékját: 
Kolbászt, nro. 65. Májost, 25. Vérest, nro. 15. Tekertpecsenyét, 10. 

Gömböczöt, nro. 5. Gyöngyöshurkát, nro. 5. Gyomrot, nro. 5.
3 7 *

Die 11. Januarii. Ebesfalváról administráltatott tizenöt 
disznóknak az aprólékja :

Item kolbászt . nro. 1 1 0  

Máj őst . . . .  nro. 30 
Vérest . . . .  nro. 12 
Tekertpecsenyét nro. 20 
Gyomrot hatot . nro. 6  

Gömböczöt . . nro. 9
Gyöngyöshurkát nro. 6  

Kásáshurkát . . nro. 6

Kolbász . . . .  nro. 6 6

Májos . . . .  nro. 26 g
Véres . . . .  nro 18 ^
Tekertpecsenye . nro. 10 45 7 3

Gömböcz . . . nro. 5 A
Gyomrot . . . nro. 5 S
Gyöngyöshurkát. nro. 5

Die 12. Januarii :

|̂U azoJi jnsojoj]

Anno 1688. die 14 Januarii Ebesfalvárúl 5 disznók 
aprólékját administrálták :
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1688. die 18. Januarii. Ebesfalváról 5 disznók aprólékját : 
Kolbász, nro. 65. Májost, 26. Vérest, 15. Tekertpecsenyét, 10. 

Gömböczöt, 5. Gyomrot, 5. Gyöngyöshurkát, nro. 5.
Item Almakerékrűl két edényben hét véka lenmagból 

olajat, oct. 4. Zöldi boltjában.
Die 19. Januarii. Ebesfalváról tiszta égettbort két 

edényben, ur. 2'4. Boldvainak.
Item három disznók aprólékját:

Konyhán
belől

Foghagymás kolbászt . . nro. 20
M ájost................................ . . nro. 20
V é r e s t ................................ 15
G ö m b ö c z ö t..................... . nro. 3
G y o m ro t.......................... . . nro. 3
Gyöngyöshurkát . . . . . nro. 3
Tekertpecsenyét . . . . . nro. 6

Egy deberke tejfel sóstejet. Boldvainak.
Három vas hamvavévőt. Ezeknek egyikét az tiszta sza

kácsnak kezében, az másikat az sütők kezében, az har
madikét pedig az Boldvai kezében adtuk.

Die 22. Januarii ebesfalvi számtartónk administrálta
öt disznók aprólékját:

Borsos kolbász, nro. 20. Foghagymás kolbász, nro. 40. .Májost, 
nro. 25. Vérest, nro. 8. Kásáshurkát, nro. 4. Tekertpecsenyét, nro. 10 
Gömböczöt, nro. 5. Gyomrot, nro. 5. Gyöngyöshurkát, nro. 5.
Item innen Fogarasból odavitt faggyat megolvasztván 
hat darabban, libr. 360. Item száz, leveretett sertések kövérség 
fonnyasztékját 23 fazékban, ur. 5'3. Rósaeczetet három 
üveggel. Sós ugorl^t egy deberkével. Két tokban hétrendbeli 
borsoló erszényt, öt irhából.

Die 23. Januarii ebesfalvi számtartónk administrálta 
két disznók aprólékját:

Borsos kolbászt, nro. 15. Foghagymás kolbászt, nro. 20. Májost, 
nro. 10. Vérest, nro. 5. Gömböczöt, nro. 2. Gyomrot nro. 2. Gyöngyös 
hurkát, nro. 2. Tekertpecsenyét, nro. 4. — Tyúktojást, 15.

Anno 1688. die 26. Januarii almakereki gondviselőnk 
administrált húsz veder seprőből s öt kupából két veder s 
fél kupa égettbort.

Anno 1688. die 28. Januarii. Almakerekrűl két véka 
lencsét, metr, nr. 2. Egy hordó sós káposztát.

Die 28. Januarii eczetet Ebesfalváról in vas. 1, ur. 10‘6. 
Peczolajat ex metr. 2, oct. 31/g. Égettbort in vas. 1, ur. l ' l 1/ .̂

Item három sertések, NB. válón hízottak, aprólékját:
Borsos kolbászt, nro. 10. Foghagymás kolbászt,nro. 30. Májost, 16. 

Vérest, 7. Gömböczöt, nro. 3. Gyomrot, nro. 3. Gyöngyöshurkát, 
nro. 3. Tekertpecsenyét, 6.

Die 30. Januarii:
Borsos kolbászt, nro. 10. Foghagymás kolbászt, nro. 30. Májost, 

nro. 16. Vérest, nro. 8. Tekertpecsenyét, 6. Gömböczöt, 3. Gyomrot,
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nro. 3 Gyöngyöshurkát, nro. 3. Item: Kövér ludat, nro. 10 Kövér 
tyúkot, 10. Pulykát, 2. Öreg kerti babot, metr. nro. 1. Malaczot, 
nro. 10. Tyúk hasznát, nro. 15.

Item 31. Januarii:
Borsos kolbászt, 10. Foghagymás kolbászt, nro. 30. Májost, 16. 

Vérest, 7. Tekertpecsenyét, 6 . Gömböczöl, 3. Gyomrot, 3. Gyöngyös 
hurkát, nro. 3.

Anno 1688. die 31. Januarii ebesfalvi számtartónk 
administrált három disznók aprólékját ez szerint:

Fokhagymás kolbászt, nro. 36. Májost, nro. 16. Vérest, nro. 8 . 
Tekertpecsenyét, nro. 6 . Gömböczöt, nro. 3. Gyomrot, nro. 3. Gyöngyös 
hurkát, nro. 3. Vereshagymát, sax. cub. nro. 1.
Ezt adtuk az Zöldi keze alá. — Indiai salátát egyfazékban, 
nro. 1. Kilencz rúd hamuval vett szappant, libr. 20. Tur- 
bára való lakatokat, nro. 10. Ezt tétettük az kis ládában.

Die 7. Februarii ebesfalvi számtartónk administrált:
Fokhagymás kolbászt, nro. 40. Májost, 16. Vérest, nro. 10. 

Tekertpecsenyét, nro. 6 . Gyomrot, 3. Gömböczöt, nro. 3. Gyöngyös
hurkát, nro. 3. Hámbanvaló köteleket, nro. 45. Pányvás kötelet. 40.

NB. Ezeket az köteleket magam tétettem bé az középső 
boltban.

Die 9. Februarii nemes, v. Száva Péter ebesfalvi 
számtartónk administrált: Fejér lisztet, cub. sax. 10. Hehelt 
lent, gél. 15. Közönséges égettbort, just. 7. Huszonhét 
disznóknak az fonnyaszték zsírját, ur. nro. 2.

Die 16. Februarii. Száva Péter administrált: Tiszta 
égettbort egy edényben, ur. nro. 1‘2. Közönséges égett
bort egy edényben, ur. nro. 1. Praebendára való szalonnát, 
nro. 10, continetlibr. 104. Harcsát, nro. 10. Tyúkhasznát, nro. 18.

Item Almakerekrűl három praebendára való szalonnát.
Die 17. Februarii. Száva Péter administrált két véka 

lenmagból peczolajat, oct. nro. 3V2.
Anno 1688. die 18. Februarii. Ebesfalváról visznek 

Fogarasban Ongok szükségekre ilyen számú egyet-másokat:
Zöldi. Szín eczetet....................................ur. 7-4
Zöldi. Négy deberke sós tejet. . . .  1
Fr. Istváu H a r c sá t ......................................nro. 10
Zöldi. Vereshagymát . . . .  sax. cub. 1
Zöldi. R ép át............................... sax. cub. 1

Nagyidai.

Turbulyát egy fazékban. 
Hidegleléstől való fű egy fazékban. 
Barabolyt egy csuporban. 
Komlóhegyet egy csuporban. 
Galambbegyet egy fazékban.

Két császármadarat. A felső konyhán belől. P. Száva mpr. 1

1 Ez a Száva Péter-féle jegyzék külön papirosszeletre van fel
jegyezve s 280V2 számjelzéssel a Naplóhoz csatolva. A sorok elé 
jegyzett Z ö ld i, F r . I s tv á n  és N a g y id a i  nevek értelme az, hogy a 
beszolgáltatott élelmiszereket ők vették kézhez, gondozásba.
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Die 20. Februarii. Száva Péter administrált: Szín- 
eczetet, ur. nro. 7'4. Egy deberke sós tejet. Harcsát, nro. 10.

Die 21. Februarii. Száva Péter administrált szemen- 
szedett búzát két edényben, cub. sax. nro. 1. Boldvai 
keze alá adtuk.

Die 24- Fazekas Mihály1 administrált egy veder s 
hetedfél kupa fonnyasztékot, nr. nro. 1'6V8.

Die 26. Februarii. Száva Péter administrált: Tyúk 
hasznai, 15. Harcsákat, nro. 10- Száz kalangya liehelt 
lent, gél. 100.

Anno 1688. die 1. Mártii almakereki gondviselőnk, 
Fazekas Mihály administrált:
Kolbászt háromszáztizenkettőt, nro. 312. Májost.nro. 152. Vérest, nro. 65. 
Gyomrot, nro. 18. Gyöngyös hurkát, nro. 20. Tekertpecsenyét, nro. 47.

Die 6. Mártii. Száva Péter ebesfalvi számtartónk 
administrált egy deberke tejfel sóstejet.

Item 8. Mártii administrált: Peczolajat negyedfél ejteltr 
oct. 372: ex metr. 2. Színeczetet nyolcz vedret négy ejtelt, 
ur. 8‘4. Tiszta égettbort egy vedret négy ejtelt, ur. nro. 1*4. 
Özet, nro. 1. Császármadarat, nro. 1.

Die 18- Mártii. Száva Péter administrált: Négy ó sza
lonnát, nro. 4, continet libr. 175. Az toronyban töttük.

Die 11. Mártii. Fazekas Mihály administrált eczetetr 
ur. nro. 9'5. Zöldi keze alá töttük.

Anno 1688. die 22. Mártii. Száva Péter administrált 
peczolajat, ex metr. 1, co oct, 2.

Die 24. Mártii. Száva Péter administrált: Praebendára 
való, ó szalonnát nro. 6, continet libr. 259. Item 11 kolbászt, 
Item tizenkét disznók aprólékjának, úgymint véresének, 
gömböczének és májosának az árát, három forintot s 
hatvan pénzt, íl. 3‘60.

Anno 1688. die 7. Április ebesfalvi számtartónk, Száva 
Péter administrált: Színeczetet, ur. 2’5. Fejér lisztet, cub. 10- 
Egettbort in vasc. 2,ur. 2'5. NB. Boldvaihoz töttük.

Anno 1688- die 10. Április. Száva Péter ebesfalvi 
számtartónk administrált : Színeczetet egy edényben, ur. 7‘4- 
Egettbort egy edényben, ur. 1 7 a.

Anno 1688. die 14. Április, Száva Péter administrált:
I Olajat, oct. 3, ex metr. 2.

Boldvaihoz. | Mázos fazakat, 130.
( Mázos fedőt, nro. 30.

XT • i u 4 Item, öreg tyúkfiat 3, aprót 13,Nagyidaihoz. { . ’ 1oJ | in den. 73.

1 E név helyett eredetileg Száva Péter volt írva, mit keresztül
húzva, amazt felibe írták.
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Die 17. Április. Száva Péter administrált egy deberke 
sós tejet. Boldvai boltjában.

Item die eodem Fazekas Mihály borsót, cub. 1. 
Lencsét, metr. nro. 2.

5. Maji. Száva Péter ebesfalvi számtartónk administrált 
tárházunkban eladott széna árát, fi. 750.

Item Fogarasból eladni odavitt bőrök árát is admi- 
nistrálta, fl. 100. Az lapos ládában töttük.

Anno 1688. die 11. Maji ebesfalvi számtartónk, Száva 
Péter administrált: Egy edényben égettbort egy vedret, 
ur. nro. 1. Sós egrest egy átalagocskában. Spikinard vizet 
két üveggel. Polye vizet egy üveggel. Szopó bárányokat 
annyostól tizenötöt, nro. 15.

Die 13. Maji. Almakerekrűl hoztanak egy hordó sós 
káposztát.

Die 16. Maji. Száva Péter administrált színeczetet, 
ur. nro. 7.

Die 20. Maji. Száva Péter administrált: Égettbort egy 
edényben, egy vedret ötödfél kupát, ur. l'4Va- Nyolcz 
tyúkfiakat annyostúl. Kilencz tyúkfiakat, nro. 9.

Die 28. Maji. Száva Péter administrált: Magunk 
számára való, tiszta lisztet tizenkét köblöt, s. cub. 12. Adtuk 
Boldvai kezében. Első fejérnek való lisztet tizenkét köblöt, 
cub. sax. nro. 12. Tették az sáfár házban. Item egy 
edényben egy veder s egy kupa égettbort in vas. 1, 
ur. nro. 11. Két üveg sós ugorkát.

Anno 1688. 22. Junii n. v. Száva Péter ebesfalvi 
számtartónk administrált erdélyi gyapjúbúi csinált posztót 
egyszerványoltat:
1. vég continet ul. 34. — 2. vég continet ul. 34. — 3. vég con- 
tinet ul. 35. — 4. vég continet ul. 19. — 5. Ez csak darab lévén 
continet ul. 5-3. =  127-3.
NB. Az leány boltjában töttük.

1688. die 29. Junii almakereki gondviselőnk, Fazekas 
Mihály administrált hét kupa égettbort in vas. 1, oct. nro. 7.

Anno 1688. die 29. Junii nemes, vitézlő Száva Péter 
ebesfalvi számtartónk administrált három forint s ötven pénz
ben öreg késeket, nyolcz párt, p. nro. 8. Apróbbakat tíz párt, 
p. nro. 10. Melyről ratiója mellé commissionkat tartotta meg.

Die 30. Junii nemes, v. Száva Péter administrált valt- 
hidiaknak eladott illyéni széna árát, fi. 150. Színeczetet, 
ur. nro. 7. Irós bial-vajat, oct. nro. 4.

Item die eodem Fazekas Mihály Almakerekről'admi
nistrált lencsét, metr. nro. 2.

Anno 1688. die 27. Junii administrált almakereki 
gondviselőnk, Fazakas Mihály három öreg tyúkot, nro. 3.
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Item tyúkfiat hármat, nro. 3. Item nyolcz új sajtot, nro. 8. 
Kikről praesentium testimonio quietáljuk. Dátum in arcé 
nostra Fogaras die et [anno]1 ut supra.

Anno 1688. (lie 2. Julii nemes, v. Száva Péter ebes
falvi számtartónk administrált négy új nyári sajtokat, nro. 4.

1688. die 5. Julii. Száva Péter administrált segesvári 
apró késeket pár. nro. 30, in fi. 4‘50, melyről ratiója mellé com- 
missionkat tartotta meg; maradott meg oda Segesvárra.

Anno 1688. nemes, v. Dési Kovács János fogarasi 
számtartónk administrált diversis vicibus, diebus 24. 25. 
26. 27. Maji et 1. Julii Nagyidai Ferencz gondviselése alá 
fogarasi és szombatfalvi szárnyas majorságinkból: Öreg 
pulykákat huszonhármat, nro. 23. Pulykafiakat hatvanhatot, 
nro. 66. Két kotlós tyúk alatt tyúkfiakat huszonnégyet, 
nro. 24. Tyúkfiakat annyok nélkül harminczat. nro. 30. 
Item réczéket negyvenhetet, nro. 47. Ludat tizennyolczaí. 
nro. 18. Item írós vajat öt ej telt, oct. nro 5. Fogarasi 
quietantia.

Anno 1688. 1. Octobris. Ebesfalvi számtartó, Száva 
Péter uram administrált ottvaló proventuspénzt, fi. 299‘63. 
mely pénzből eodem die az úrnak, Naláczi uramnak fizeté
sében adattanak fi. 125.

Anno 1690. die 14. mensis Mártii nemes, vitézlő Száva 
Péter ebesfalvi udvarbíránk administrált Fogarasban udva
runk szükségére berkegyapjúból csinált, egyszerványolt 
kék posztót e szerint: 1. vég continet ul. nro. 32Va. — 
2. vég continet ul. nro. 31. — 3. vég continet ul. nro. 33. 
Item ugyan berkegyapjúból csinált, kétszerványolt posztót 
véggel, continet ul. nro. 33. Komornikok kezéhez.

C s i k .

Anno 1686. 27. Februarii elegyes monétáúl administrált 
Endes Miklós csiki harminczadosunk százöt forintokat, 
den. 60, fi. 105'60. György deák uram vitte ki qu.

6. Április csiki harminczados, Endes Miklós admi
nistrált odavaló proventust, fi. 46‘80, negyvenhat forintot 
nyolczvan pénzt. Qu. Ennek felét, fi. 13‘40. B. G. (=Bánfi 
György) urunk őngának adtuk. A felsőnek is felét, úgy
mint fi. 52‘50, elküldöttük őngának, Szilágyi Lőrincz, Asz- 
szonyunk őnga étekfogója által. Egy summában hetvenöt

Az anno szó kimaradt.
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forintot kilenczven pénzt. Anno 1086. 8. Április. Szilágyi 
Lőrincz.1

Anno 1686. 2. Julii. Endes Miklós csiki harminczados 
administrált odavaló proventust ez szerint: Aranyat, nro. 3. 
Zlotot, nro. 44. Ortokat és harminczpénzeseket. ti. nro. 15. 
In summa fi. 106 59.

NB 1. Ennek felét, fi. 53'30, adtuk Bánfii György 
uramnak az szokás szerint. — 2. A quietantiáját Miklós 
deák expediáltassa; kezében adtam ki is.

Anno 1687. 8. Mártii administrált Endes Miklós csiki 
harminczados odavaló harminczad proventuspénzt pro anno
1686. hetvenhárom forintokat hatvan pénzt, fi. 73'60.

19. Maji. Endes Miklós administrált kilenczvennyolcz 
forintot s hatvan pénzt, fi. 97, kilenczvenhét forintot.1 2 Ennek 
felét, fi. 48‘50, elküldöttem Németi Sigmond nevű szolgája 
által Bánffi György uramnak őngának.

29. Julii. Endes Miklós csiki gondviselőnk administrált 
ottvaló proventuspénzt hatvannégy forintot, den. 23,  ̂
fi. 64'23. Ennek felét Bánffi uramnak őngának adtuk.

14. Novembris. Endes Miklós csiki vámunk inspectora 
administrált odavaló vámproventust, fi. 100. Császár- 
madarat, nro. 10.

23. Novembris csiki gondviselőnk, Geréb János admi
nistrált harminczöt mása vasat százharmincz fontos másával. 
Fogarasi czejkházban tettük. Öt másáját vitték Ebesfalvára, 
a számtartó quiet.3

Die 13. Januarii anno 1688. csiki gondviselőnk, Geréb 
János administrált százharmincz fontos másával tíz mása 
vasat. Az fogarasi czejkházban tötték.

Anno 1688. 18. Februarii. Endes Miklós csiki har- 
minczadosunk administrált tárházunkban fi. 103, mely pénzt

1 Itt az egész bejegyzés a naplóíró íródeák kezeírása, csak a 
névaláírás magáé Szilágyi Lőrinczé, a ki így kezeirásával bizonyítja 
a Bánffi György részének elküldését.

2 íg y ; eredetileg t. i. a számjegygyei írt .jelzés is fi. ,98'6’0-nak 
volt írva, mit azután javítottak 97-re, utána írván a javítást betűjel
zéssel is, a nélkül azonban, hogy a számjelzést megelőző kilencz
vennyolcz forintot s hatvan pénzt törülték volna.

3 E vasbeszolgáltatásról szóló bejegyzés a radnóti feljegyzések 
során is előfordul 1687 nov. 24-iki időjelzéssel s mint oda nem tar
tozó beírás keresztül van húzva. Szövege a következő:

Anno 1687. 2á. Novembris csiki vashámori gondviselőnk nemes> 
vitézid Geréb János udvarunkban (adm inistrált) liarminczegy-egy (így !) 
fontos másakat nro. 40, negyven másákat, melyből ebesfalvi tisz
teinknek adattunk őt másákat, melyről magok quietálták, maradván 
Gulátsi Albert szolgánk kezénél cent. nro. 35, harminczöt mása, 
libr. 134 computálván másáját faciunt libr. 4690, co n ngyezerhatszáz- 
kilenczven fontot, melyről praesentium testimonio quietáljuk.
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kétfelé osztatván, felét adtuk Bánffi György öcsém uramnak 
Inczédi uram által, úgymint fi. 51'50. Item négy, bárányos 
juhot; nro. 4, melynek az árát meg nem írván, annak 
idejében hiteles testimoniummal producálja.

Anno 1688. 9. Mártii. Endes Miklós csíki harmin- 
czadosunk administrált tárházunkban fl. 42, mely pénzt 
mindgyárt kétfelé osztván, felét adattuk Bánffi György 
öcsém uramnak Inczédi uram által, úgymint fl. 21.

Anno 1688. 13. Mártii csiki vashámori gondviselőnk, 
Geréb János administrált urbárium szerint tartozó desz
kákat nyolczszáztizenkét szálat, nro. 812. Restál 188.

Die 26. Mártii azt az hátramaradott részt is admi- 
nistrálta, NB. Ennek az 1000 szál deszkának hatvanát Rédei 
kezében adtuk, az többit a paloták héjjára Nagyidai uram 
rakatta.

Anno 1688. 10. Junii. Endes Miklós csiki liarmin- 
czadosunk administrált harminczad proventuspénzt, fl. 100'2, 
mely pénzt kétfelé osztván, felét adattuk Bánffi György 
öcsém uramnak Inczédi Pál uram által, fl. 50'1.

Anno 1688. 3. Septembris. Endes Miklós csiki har- 
minczadosunk administrált harminczad proventuspénzt,fi. 126, 
mely pénzt kétfelé osztván, felét adatták Bánffi György 
uramnak, fi. 63.

Anno 1689. 20. Januarii csiki vashámori gondviselőnk, 
Geréb János administrált tavalyi vas árát tárházunkban, 
fl. 35, harminczöt forintot Segesvárt.

Anno 1689- 2. Mártii csiki harminczados, Endes Miklós 
administrált harminczad proventuspénzt pro 1688. fl. 100. 
Item pro 1689. gyűlt proventuspénzt, fl. 25‘37. In summa 
fl. 125’37, mely pénzt kétfelé osztván, felét adtuk Bánffi 
György uramnak, fl. 62 68.

Anno 1689. 23. Julii csiki harminczados, Bodó Mihály 
administrált harminczad proventuspénzt, fl. 155, mely pénzt 
kétfelé osztván, felét adtuk Bánffí György uramnak, úgy
mint fl. 77’50.

Anno 16 90. Április 15. csiki harminczados, Bodó 
Mihály administrált számtartója által in praeterito anno 
proveniált harminczad proventuspénzt, fl. 355, mely pénzt 
kétfelé osztván, fele adódik az úrnak, Bánffi György 
uramnak, úgymint fl. 177'50.x Item vaspor árát a csiki 
hámorrúi, fl. 52. 1

1 Lapszélen.- Komornyik uraméknak. Értelem szerint ez a meg
jegyzés a 355 írt. másik felére vonatkozhatik, melyet t. i. komornyik 
uraméknak adtak.
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H a r m in c z a d o k .

Anno 1686. 3. Januarii. Apor István uram administrálta 
ezeket és qnietáltatott: Pro niense Jannario ezer forintot, 
flór. 1000. Egy kantár faolajat, fontja den. 25, fl. 25’60. Egy 
kantár malosaszőlőt, fontja den.8,fl. 10. Egy kantár fügét,fl. 10. 
Kapornyát, libr. 30, fontját den. 30. 11. 9. Mondolát, libr. 120, 
fontját den. 40, fl. 48. Riskását, pro fl. 10. Egy tonnában két 
mása posárt, in fl. 14. Czitromlevet, oct. 45, ejtelit den. 45, 
fl. 22‘50. Egy testebeli vizát tíz oroszlános tallérban.

Anno 1686. die 4. Januarii az beszterczeiek admini- 
strálták pro anno praesenti, aunualis, nálok levő vám- 
árendát, száz aranyat, aur. nro. 100.

Anno 1686. die 10. Januarii számötvetvén Bakos János 
verestornyi harminczadosunkkal az fűszerszámra való pro- 
ventus administratioja aránt, quietantiánk szerint, ab anno
1682. ad annum 1686. e szerint administrált: 1682.
19. Augusti administrált fl. 500. — 1683. 10. Februarii fl. 500.
20. Julii fl. 500. — 1684. pro anno 1683. 22. Novembris 1 előre 
administrált fl. 500. — 1684. die 5. Julii administrált fl. 500.
1685. esztendőre 15. Januarii fl. 500. — 18. Julii fl. 500. 
In summa az negyedfél esztendő alatt ti. 3500. Melyekről 
való partialis quietantiáit annihilálván, generális quietantiát 
adtunk sub dato praenotato. P.

Anno 1686. 12. Januarii administrált Bakos János 
verestornyi harminczadrúl fűszerszám proventust ötszáz 
forintot, pro primo hujus anni termino, co fl.. 500. Qu. P.

Anno 1686. 14. Januarii. Számötvetvén ugyan Bakos 
János verestornyi harminczadossal 1682. esztendőtől fogván
1686. esztendeig az harminczad aránt administrálandó 
háromezer forint summáról, magunk quietantiái szerént 
administrált ez szerént: 1682. 25. Április 26 vég posztót 
administrált, pro fl. 468. — 1682. 19. Augusti administrált 
készpénzt fl. 1032. — 1683. 26. Januarii administrált kész
pénzt fl. 1500. — 1683. 20. Julii administrált ugyan kész
pénzt fl. 749'5. — 1683. 10. Septembris egy hintó csiná- 
lásáért adott fl. 750'95. — 1684. 22. Januarii administrált 
készpénzt fl. 1500. — 1684. 26. Octobris administrált készpénzt 
fl. 1500. — 1685. 19. Februarii administrált fl. 1500. — 1685. 
1. Novembris administrált fl. 1500. In summa az negyedfél 
esztendők ala:t administrált tízezerötszáz forintokat, fl. 10500, 
melyről generális quietantiánk által quietáljuk ; az partialis 
quietantiánkat beadván Pápai által Szebenben. 1

1 így, melynek értelmezése csak ez leh et: Anno 1083. 22. Novem
bris, pro anno 1684. előre administrált 11 500.
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1686. 15. Januarii. Bakos János administrált veres- 
tornyi harminczad proventust pro primo termino, pro
3. Februarii, fl. 1500.

Anno 1686. 10. Januarii quietáltuk Apor István uramat 
egy öreg testebeli vizának az árárúi, in tall. leon. nro. 26.

Anno 1686. 14. Februarii. Apor István administrált pro 
mense Februario, fl. 1000, négy sacs[kóban]. Qu. megvan.

Anno 1686. 2-da Mártii administrált Apor István uram 
törcsvári harminczad proventust fl. 2500, <x> harmadfél- 
ezer forintot. NB. Ennek flór. 1120 folyópénzűi. Item 
flór. 1380 aranyúl administráltatott. Item habarniczát libr. 28, 
fontját in den. 60, facientes fl. 16'80. Qu.

1686. 29. Mártii. Apor István administrált restantia har
minczad proventust kétezerháromszázhuszonkilencz forintot 
90 pénzt, fl. 2329'90. Qu.

Nos Michael etc. Damus pro memória, quod anno hoc 
praesenti millesimo sexentesimo octuagesimo sexto nemzetes 
Apor István hívünk az törcsvári, máramarosi és kolosvári 
harminczadoknak, fiiiálisokkal való árendátora azon har- 
minczadoknak egy esztendőre, tudniillik a die prima 1 mensis 
Április 1685. usque ad diem itidem primum mensis Április 
anni praesentis 1686. tartozó nro. 23600, huszonhárom- 
ezerhatszáz forint árenda summának, maga arról való 
kötése szerint, az mi méltóságos dispositiónkbúl n. bor- 
bereki Alvinczi Péter hívünk eleiben minden ahoz szám
adáshoz tartozó commissiókat, quietantiákat és egyéb 
szükséges requisitumokat is producáltatta. Melyeket megírt 
hívünk is szorgalmatosán megvizsgálván, megbizonyosodott az, 
hogy az megírt huszonháromezerhatszáz' forint esztendei 
árenda summának megírt Apor István hívünk az mi méltó
ságos dispositiónkbúl egy részét készpénzül, más részét 
penig bizonyos vásárlásokkal beszolgáltatta, más részét 
penig ugyan az mi méltóságos dispositiónkból kíilömb- 
külömb-féle becsületes hívünk számokra s egyéb helyekre 
és szükségekre is erogálta, úgy hogy semmi restantia azon 
huszonháromezerhatszáz forint árenda-summában nem volna, 
hanem épen és egészen az mi méltóságos dispositiónk 
szerint beszolgáltatta. Mely megírt 23600 forint esztendei2

1 Eredeti szövegben 1-ma van írva.
- A Naplóban az ezután következő szöveg egy új levelen foly

tatódik, de úgy hogy két közbenesö levél — széles lapszél meg
hagyásával — ki vau metszve. Már a szöveg átvitelének helyes értelme 
igazolja, hogy ez akim etszés egykorú: de hogy a Napló hitelességé
nek, vagyis inkább teljességének kérdése azután se merülhessen fel, 
a megmaradt lapszéleket a fejedelemasszony A. Bornemisza sajátkezű 
névírásával jegyezte meg.
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arenda-sumina administrátiójárúl megirt Apor István hívünket 
quietáljuk és az aránt absolutusnak pronunciáljuk, harum 
nostrarnm majoré et anlici sigilli nostri mnnimine robora- 
tarum vigore et testimonio literarum mediante. Dátum in 
civitate (így!) nostra Cibiniensi die ultima mensis Mártii anno
1686. Rákosi nevű szolgájának assignáltam az quietantiát.1

Ezerhatszáznyolczvanhat esztendőben 1. Április kezde- 
tődött Apor István uram administratioi következnek.

Anno 1686. die 9- Április törcsvári, máramarosi s 
kolosvári harminczadok főinspectori, tekintetes Bethlen 
Gergely, Bethlen Elek és Székely László uramék őkglmek 
administráltanak pro mense Április anni praesentis a die 
scilicet príma Április coepti et fluenti ezer forintokat, fi. 1000.

Anno 1686. 14. Április administrált Batizi János egyik 
harminczad inspector m.-váradgyai harminczad proventust, 
d. 25. Szászvárosi harminczad proventust, fi. 5440. Brádi 
harminczad proventust, h. 45. In summa fi. 124'40.

Anno 1686. die 1. Maji. Apor István uram administrált 
májusi terminusra törcsvári harminczad proventust foly ó-pénzűl 
három sacskóban ezer forintot, flór. 1000. ítem ezen quietantiá- 
ban nyolczszázhetvennégy heringet, >3 no. 874. Egyet öt pénz
ben, teszen negyvenhárom forintot, hetven pénzt, co d. 43'70.

Anno 1686. 4. Maji administrált Tornya Péter uram 
zajkányi, volkányi harminczad proventust fi; 400, négy
száz forintot.

Anno 1686. 28. Maji administrált Apor István uram 
másfél száz czitromot egy summában tizenöt forintban, x> 
in fi. 15, egy in den. 10.

Anno 1686. 15. Junii t. Naláczi István főhopmester 
uramnak conventioja szerint járó tíz sing skárlátjáért 
committáltunk Tornya Péter uramnak száz forintok adá
sáról super fi. 100.

Anno 1686. 19. Junii administrált Batizi János har- 
minczadosunk egyik inspectora marus-váradgyai harminczad 
proventust százkilenczvennyolcz forintot nyolczvan pénzt,
A. 198-80.

Anno 1686. 24. Junii administrált Apor István uram : 
Két kantár riskását, in fi. 24. Ötven ejtel czitromlevet,

1 Mint láthatjuk, a Naplókba ily teljes szövege szerint beik
tatott nyugtatványok többször előfordulnak, nyilvánvaló jeléül annak, 
hogy a Naplók nem annyira házi-diáriumszerü feljegyzések gyűjte
ményes könyvei, mint inkább a fejedelmi fiskális gazdálkodás okirat- 
szeríi, hiteles törzskönyvei voltak, melyekre az esetleges vitás kérdé
seknél végérvényesen hivatkozni lehetett.
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in fi. 22‘50. Háromszáz heringet, in ti. 9. Egy mása 
posárt, in fi. 7. Summa fi. 62.

Anno 1686. 1. Julii. Apor István administrált pro 
mense Junio kétezerháromszázharminczhárom forintot az 
egész harminczadokrúl, az kolosvári harminczadot ide nem 
értvén, mivel hogy maga Apor István uram kezénél maradott 
az kolosvári harminczadról jött proventus, úgymint fi. 128, 
melyet is tartozott volna beadni, de hogy az kolosvári 
praesidiariusoknak fizessen, azért hadtuk magánál. Az quie- 
tantiát Pápai által adtuk ki Szebenben.

Anno 1686. 12. Septembris. Apor István administált 
egy átalag czitromlevet 27 ejtelt, ejtelét 60 pénzen, fi. 16'20. 
Item egy mása posárt egy edényben, pro fi. 6. Qu.

Anno 1686. die 7. Julii nemzetes Szabó Kerestély 
szebeni polgármester uram őkglme administrálta az veres- 
tornyi harminczad második terminusára az fűszerszám ára 
ötszáz forintokat, fi. 500. Kiadtuk quietantiáját. Ezen for
mában ezen quietantiát az harminczados Márton deák 
nevére írtuk s adtuk.

Anno 1686. 17. Augusti nemzetes Apor István törcs- 
vári harminczadosunk administrált tárházunkban ezer forin
tokat, fi. 1000. Qu.

Anno 1686. 5. Septembris. Apor István uram admi
nistrált törcsvári proventust, fi. 1000. Ennek fi. 100 Per- 
nyeszi uramnak, az fi. 500 arany váltani, fi. 400 benn- 
máradott. Qu.

Anno 1686. 17. Septembris egy kantár riskását, 
in fi. 12.

Anno 1686. 6. Octobris administrált Apor István uram 
harmadfél ezer forintokat folyópénzűi, oa fi. 2500. Quietáltuk; 
szolgája, Bándi Mihálynak adtam ki.

Anno 1686- 6. Octobris n. Tornya Péter zajkányi 
harminczados hívünk hozatván Lándor-Fejérvárrúl1 admi
nistrált 4 oka gáliczkövet, mely tészen libr. 10, okáját 
pro fi, 3, teszen fi. 12, melyet az egyszer acceptáltattuk. Qu.

Anno 1686. 11. Octobris administrált nemzetes Apor 
István hívünk őkglme az harminczadrúl két kosár czitromot, 
melynek kosárját nyolcz-nyolcz oroszlános tallérban accep- 
táltatjuk. Az két kosárt in et pro tall. leon. 16; mind- 
azáltal azt is szokás kivűl az egyszer, minthogy első 
alkalmatossággal administráltatott; másszor úgy s annyiban 
bé nem vétetjük.

Anno 1686, 19. Octobris administrált tárházunkban 
nemes, vitézlő Batizi János m.-váradgyai harminczad pro-

1 Eredetiben Landr Fejérvárrúl van írva.
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ventust, százhatvan forintot, ^  fl. 160. Kiadtam a quietantiát 
Yajna Dávid számtartójának.

Anno 1686. 28. Octobris. Apor István administrált 
3 sacskóban ezer forintokat, fl. 1000. Egy kosár czitromot 
pro tall. leon. 7, hét oroszlányos tallérban.

Tornya Péter uram pro anno 1686. generaliter quie- 
táltatotr minden administrátióirúl ez szerint: Nos Anna 
Bornemisza etc. Damus pro memória etc. Nemzetes Tornya 
Péter zajkányi, volkányi harminczados hívünk administrált 
odavaló harminczadinkrúl ez ide alább, megírt rend szerint, 
úgymint: Hátzegi schólamesternek készpénzfizetését pro anno 
praesenti 1686. fi. 35. Tekintetes Naláczi István főhoph- 
mester uram őkglme conventioja szerint járandó tíz sing 
skárlátjának az árát száz forintot, eo fl. 100, arról sub 
dato anno 1686. die 15. Junii emanált commissiónk szerint. 
Item négy oka (mely teszen libr. 10) gáliczkövet, okáját 
in et pro fl. 3. In summa tizenkét forintokat, <*> fl. 12, 
sub dato anno 1686. 5. Octobris arról emanált quietan- 
tiánk szerint. Item sub dato anno 1686- 29. Octobris admi
nistrált kétszázötvenhárom forintokat, co fl. 253 Ezen 
administrátióknak summája tevén négyszáz forintokat, fl. 400. 
Partialis quietantiáit, bévétetvén és azokat teljességgel ez 
generális quietantiánk által annihilálván, praesentium per 
vigorem mindazokról quietáljuk futura pro cautela etc.

Anno 1686- die 1. Novembris administrált tárházunkban 
nemes, vitézlő Márton deák verestornyi harminczadosunk 
inspectiója alatt való harminczad proventust, másfél ezer 
forintot, fl. 1500.

Anno 1686. 21. Novembris dévai harminczadúl admi- 
nistráltatott odavaló harminczad proventus, negyvenhat 
forintok, fl. 46. NB. Küldöttünk Jósika Ferencz dévai har
minczados által dévai praesidium fizetésére sidó vötte 
kéneső árát, fl. 150. Volt adós azon harminczadra hunyadi 
Lippai János nevű rácz cum fl. 196- Tudódott fl. 150 
abban a summában, az fenmaradt 46 forintról quietáltuk 
az harminczadost.

Anno 1686. 24- Novembris administrált Apor István 
uram szükségünkre ötven font faolajat, fontját den. 27, 
teszen fl. 13'50. Czitromlevet oct. 31, ejtelit dén. 50, 
teszen fl. 15*50. In summa fl. 29. Qu.

Anno 1686. 28. Novembris administrált Apor István uram 
törcsvári harminczad proventust ezer forintokat, fl. 1000.

Anno 1686. 30. Novembris administrált Batizi János 
szászvárosi harminczad proventust nyolczvan forintot, fl. 80.

Anno 1686- 18. Decembris administrált Apor István 
uram: Egy testebeli vizát huszonnegyedfél oroszlános tál-
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lérban. Egy kordovány nyomtatott bőrszőnyeget, in ti. 19. 
Egy tűz eleiben való bádog pléhtáblát, in fl. 5*40. Qu.

Anno 1687. 5. Januarii administrált Apor István har
madfél ezer forintokat, fl. 2500. Qu.

Anno 1687. 16. Januarii nemzetes Apor István fő- 
harminczados hívünk administrált két vég landist in fl. 44, 
negyvennégy forintokban, melyrül quietáltuk.

Anno 1687. die 17. Januarii. Márton deák verestornyi 
harminczados administrálta az elmúlt, 1686. esztendőbeli 
príma Decembrisi (így !) terminusra tartozandó fűszerszám ára 
ötszáz forintokat, fl. 500.

22. Januarii administrált n. Apor István uram Zarnotzi 
által egy kosár czitromot, egy kosár narancsot tizenhat 
oroszlányos tallérban, in leon. 16 a kettőt; mindazáltal 
rendszerint tall. 7 az ára.

Anno 1687- 26. Januarii administrált nemes és böcsii- 
letes Márton deák verestornyi harminczadosunk tárházunkban 
pro 1. Februarii anni praetacti (így!) 1687 tartozó harminczad 
proventuspénzt másfélezer forintokat, fl. 1500.

Anno 1687. 7. Februarii administrált Apor István uram : 
Egy kantár riskását, in fl. 12. Egy kantár malosaszőlőt, 
in fl. 12. Mondolát libr. 32, fontját den. 40, fl. 12*80. Qu.

Anno 1687. 8. Februarii administrált Apor István uram 
törcsvári harminczadosunk pro mense Januario harminczad 
proventust, fl. 989.

Anno 1687. 1. Mártii administrált Apor István uram 
törcsvári harminczadosunk pro mense Februario ezer forin
tokat, fl. 1000.

13. Mártii administráltatott Apor István uram : Egy kantár 
faolajat, inti.20. Ötven ejtel czitromlevet,ejtelit den.50. Habar- 
niczát libr. 34, fontját den. 50. Riskását két kantárral, in fl 24. 
Egy kantár malosaszőlőt, in fl. 12. Pomagránátot egyet, den. 10.

Pro anno 1687. mense 8. Februarii. Apor István 
administrált fl. 989 forintokat. Pápai által adtuk ki prae- 
fectus úrhoz (így!), melyhez adtunk oroszlányos tallérul fl. 11 és 
így adtak ki ezer forintot általa. Item Szilágyi által egy 
kantár fügét, in fl. 12. Egy kantár riskását, fl. 12.

Apor István uram harminczadosságárúl való 
absolutionális párja.

Xos Michael etc. Adjuk tudtára az kiknek illik, hogy 
törcs,1 kolosvári, dési, szigeti, láposi harminczadainkat in 
anno 1686. die 1. Április árendálván meg nemzetes

1 T. i. tö r c s v á r i .
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Altorjai Apor István hívünk huszonháromezer és hatszáz 
forintokban, co in fl. 23600, esztendeig, úgymint ad diem 
ultimum Mártii anno 1687. Melyről való productumit prae- 
fectus hívünk által praesentálván, maradott adóssá 5482 
forintokkal és alázatosan találtatván meg bennünket, hogy 
az mostani ellenkező idők miatt1 való harminczadinknak 
rendes nem folytatását tekintenők meg, hogy azon summábúl 
lennénk engedelemmel. Mely őkglme instantiájára tekintvén 
kglmesen, az négyszáznyolczvankét forintokat fi 482 
elengedtük és őkglme is az ötezer restantia forintokat 
fl. 5000 tárházunk administrálta in paratis. Annakokáért 
per praesentes egész esztendei administrátiójárúl quietáljuk 
és számadásátúl absolváljuk, úgy hogy az elengedett pénz 
szokásba ne menjen jövendő esztendőre. Dátum Fogaras 
15. Mártii, anno 1687.

Anno 1687. 9. Április zajkányi, volkányi harmincza- 
dunkrúl administrált Tornya Péter odavaló harminczadosunk 
négyszáz forintokat, fl. 400.

1687. 10. Április. Apor István administrált pro primo 
termino kilenczszáznyolczvannyolcz forintokat, fl. 988. 
Rest. fl. 12. Qu.

Anno 1687. 17. Április. Nemzetes Apor István törcs- 
vári harminczadosunk administrált: Egy kantár faolajat, 
fontját den. 15, facit fl 25'60. Huszonnégy font habar- 
nyiczát libr. 24, fontját den. 50, facit fl. 12. Ötven ejtel 
czitromlevet, ejtelit pro den. 45, facit fl. 22‘50. Két kantár 
riskását, in fl. 20. Malosaszőlőt egy kantárt, fontját den. 8, 
facit fl. 10. Mandolát harmincz fontot, fontját den. 40, 
facit fl. 12.

Anno 1687. 16. Április. Nemzetes Apor István törcs- 
vári harminczadosunk administrált: Egy kantár czitrom
levet, ejtelit negyvenöt pénzen, den. 45, facit fl. 54. Egy 
kantár malosaszőlőt, den. 8, facit fl. 10.

Anno 1687. 10. Maji. Nemzetes Apor István administrált 
commisiónkra Brassóban vött négy mása gyapjat. cent. 4, 
mását in fl. 18, teszen fl. 72. Három pár fűsűt, in fl. 3. 
Három font festéket, fontját fl. 3 50, teszen fl. 10'50. 
In summa ezen vásárlás tészen fl. 85'50.

Anno 1687. 24. Maji. Ugyan május havára administrált 
Apor István uram ezer forintokat, fl. 1000.

Anno 1687. 1. Junii. N. Apor István uram administrált: 
Egy kantár riskását, in fl. 12. Fél kantár fügét, in fl. 6. Fél 
mása vizát, in fl. 9.

1 T. i. háborús, zavaros idők miatt; az Erdélyben lévő német 
sereg hadi mozdulataira vonatkoztatva.

Szádeczky B.: I. Apafi M. fejedelem udvartartása. 38
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Item 26. Maji negyvenöt font habarnyiczát, fontját 
den. 60, in fl. 27. Qu.

10. Junii kilenczszáz heringet administrált, egyet in 
den. 8, teszen ti. 720.

27. Junii. Batizi János administrált maros várad gyai 
harminczad proventuspénzt, fl. 250. Szászvárosi harminczad 
proventust, fl. 188. Brádi harminczad proventust, fl. 117‘60. 
In summa 555'60. Qu.

NB. Ezen pénz marhák vásárlására való lett volna, de 
Onga visszaadatván Batizinak, fordítsa kénesőváltásra, mely
ről quietálta is Őngát. Qu.

30. Junii. Apor István törcsvári harminczadosunk admi
nistrált harminczad proventust, fl. 2500.

12. Julii verestornyi harminczadosunk, Márton deák 
administrált pro 1. Julii fűszerszám árát, fl. 500.

26. Julii. Jósika Ferencz dévai harminczadosunk admi
nistrált tárházunkban dévai harminczad proventuspénzt, 
fl. 90'79, mely pénz között dévai egyik pattantyúsunk két 
hópénze is, <x> fl. 12, közte lévén, hunyadi udvarbíránk is 
quietált.

Anno 1687. 2. Augusti. Pro mense Julio administrált 
Apor István uram ezer forintokat, fl. 1000.

Anno 1687. 24. Augusti. Administrált Apor István uram 
ezer forint proventust, fl. 1000-

Anno 1687. 22. Septembris. Administrált Apor István 
uram harmadfélezer forintokat, fl. 2500.

Anno 1687. 1. Octobris. Administrált n. Apor István 
uram : Három fertály faolajat, in fl. 18. Harmincakét ejtel 
czitromlevet, ejtelit in den. 60, facit fl. 19'20. Qu.1 Sigmond 
nevű szolgája által.

Anno 1687. 1. Octobris. Tekintetes, nemzetes Naláczi 
István uram őkglme administrált ez jelenvaló esztendőre 
második terminusra tartozó zajkányi, volkányi harminczadink 
proventusát, fl. 315. Item Sárosi János uramhoz bévitt lovak 
úti tartására adott fl. 50. Item hattzogi1 2 scholamesternek 
annualiter járó fizetését, fl. 35. Mely administrátiókrúl quie- 
táltuk.

Anno 1687. 1. Novembris. Administrált Apor István 
uram törcsvári harminczad proventust ezer forintot pro 
mense Octobris (így!) (mind zlót 2 zacskóban), <x> fl. 1000.

Anno 1687. 11. Novembris. Nemes, vitézlő Márton deák 
verestornyi harminczadosunk administrálta az 1. novemberi 
terminusra tartozó másfélezer forintokat, o© fl. 1500.

1 Quietáltuk, azaz nyugtát küldtünk Zsigmondi nevű szolgája által.
2 T. i. hátszegi.
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Anno 1687. 11. Novembris. Apor István uram admi- 
nistráltatott: Egy kantár faolajat, in fi. 20. Ötven ejtel 
czitromlevet ejtelitin den. 50. Húsz font habarniczát, libr 20, 
fontját in den. 65. Egy kantár malosaszőlőt, in fi. 12. 
Az faolajat adtuk Vinczihez, a többit Bőidvai boltjában.

Anno 1687. 22. Novembris. Apor István uramtúl vöttünk 
kölcsön négyszáz forintokat, fl. 400 praefectus uram által.

Anno 1687. 5. Decembris. Apor István uram admini- 
strált pro mense Novembri fl. 600. Tartozván ezer forinttal, 
cum fl. 1000, de fl. 400 kölcsön kérvén őkglmétől, ebben 
tudódott, mely hatszáz forint cum fl. 400, teszen fl. 1000, mely
ről quietantiát adtunk. A400forintról való quietantiát őkglmétől 
bevettük, az ezerről valót kiadtuk Pápai által, de fi. 1000.

Anno 1688. 1. Januarii. A beszterczeiek administrálták 
nemzetes Inczédi Pál uram praefectus hívünk által har- 
minczadunk annualis száz arany árendát aranyúl, cx> aur. 
nro. 100.

Anno 1688. 6. Januarii. Verestornyi harminczados, 
Márton deák administrált pro primo termino fűszerszám 
árát ötszáz forintot, fl. 500 Fagarasban. Qu.

Anno 1688- 2. Januarii. Administrált nemzetes Apor 
István törcsvári harminczadosunk administrált^ ? / !) pro mense 
Novembri 1687. fl. 2500, kétezerötszáz forintot Item pro 
mense Januario anno 1688. ezer forintot, fl. 1000. Qu.

Anno 1688. 22. Januarii. Márton deák verestornyi 
harminczadosunk administrált harminczad proventust ezer
ötszáz forintot pro mense Februario, primo termino. Qu.

Anno 1688. 22. Februarii. Apor István uram admi
nistrált pro mense Februario ezer forintokat Könczei Ferencz 
által, <x> fl. 1000.

Anno 1688. die 20. Februarii. Apor István uram 
administrált 44 font vizát, in den. 15—15. Item nyolczvan 
czitromot, in den. 24—24.

Anno 1688 die 15. Mártii. Apor István uram admi
nistrált: Egy kantár riskását, in fl. 12. Egy kantár malosa
szőlőt, in fl. 12. Egy kantár fügét, in fl. 12. Egy kantár 
faolajat, in fl. 25. Item harmincz ejtel czitromlevet, ejtelét 
pro den. 80, facit fl. 24. NB. Boldvai keze alá.

Anno 1688- 23. Mártii. N. Apor István uram admi
nistrált : Tíz font habarnyiczát, fontját in den. 60, tészen 
fl. 6. Tizenöt font kapornyát, fontját cum den. 30, tészen 
fl. 4'50. Bándi Mihály által adattuk Innyadó Ferenczhez.1

1 T. i. valamelyik F e re n c z  nevű p o liá rn o k -h o z . A már említett 
1682-ik évi u d v a r  n ép e  k a ta ló g u s a  a fejedelemasszonynak két Ferencz 
nevű pohárnokát említi: a R ih c n y i  Ferenciét és a F e ls z e g i Ferenczét.

38*
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Anno 1688. die 30. Mártii. Nemzetes Apor István uram 
administrált tárházunkban: Otven font kapornyát, libr. 50, 
fontját ötven-ötven pénzen den. 50 computálván, az ára 
tészen huszonöt forintokat, fl. 25.

Anno 1688. die 3. Április. Apor István uram administrált: 
Mondolát libr. 117, fontját in den. 25. Czitromlevet oct. 40, 
ejtelét in den. 50, úgy mindazáltal hogy szokásban ne 
vegyék. Faolajat libr. 84, fontját in den. 30.

Anno 1688. 22. Április szebeni capitulumbeli p réd i
kátorok pro anno 1688—89. tartozó cathedralis adajokat 
administrálták becsületes attyokfia, Tinchius György fenyő
falvi caplány (= káplány) által fl. 40. Tétették a kis ládában.

Anno 1688. 13. Maji. Apor István uram administrált 
pro mense Aprili pro primo termino ezer forintokat, co fl. 1000.

Item pro mense praesenti, pro mense Maji ezer forin
tokat, fl. 1000 [folytaivá más Icézírással:] számadása után, 
mely {így!) tartozik ezen 1688. esztendőre.1

Nos Michael Apafi etc. damus pro memória quibus 
expedit, quod in anno hoc 1688. die ultima Mártii nemzetes 
Apor István törcsvári harminczadosunk őkglme számot 
adván 1687. esztendőtűi fogva a die 1. mensis Április 
ad annum modernum ejusdem 1688. 1. Április azon egy 
esztendőre tárházunkban bészolgáltatandó huszonháromezer- 
hatszáz forintokrúl n. Inczédi Pál praefectus hívünk őkglme 
előtt maradott restantiában, a kit még nem administrált volt, 
négyezernyolczszázhatvan forint, mely restantiát is őkglme 
administrálván tárházunkban pénzűi, praesentium testimonio 
az administrált huszonháromezerhatszáz forintokrúl ezen 
quietantiánk által quietáljuk őkglmét. Fogaras anno et die 
ut supra.2

Anno 1688. die 11. Junii nemzetes Apor István uram 
őkglme administrált harmadfélezer forintokat, fl. 2500, 
melyrűl praesentium testimonio quietáljuk. In Fogaras anno 
die ut supra

Anno 1688. 21. Junii. Csorvási János étekfogó által admi
nistrált Apor István uram : Faolajat egy kantárt és 38 fontot, 
idest libr. 158, in fl. 32, esik fontja pro den. 20. Habar- 
nyiczát libr. 50, pro fl. 35, esik fontja pro den. 65. Figét 
fél kantárt, pro fl. 6. Malosaszőlőt fél kantárt, pro fl. 6. 
Mondolát fél kantárt, pro fl. 21‘60. Riskását két kantárt, 
pro fl. 24. Czitromlevet negyven ejtelt, pro fl. 32. Sós

1 Ezen bejegyzés mellett lapszélen egy tigyelmeztető jel (41) 
van, mely a Napló következő lapjára irt, alább következő nyugtatvány 
szövege végén ismétlődik ezen megjegyzés kíséretében: A z  tú ls ó  
f o l in u s r a  í r t  k é te ze r  f o r in t  id e  ta r to z ik .

s Ez után következik a fentebb idézett megjegyzés.
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posárt egy mását, pro fi. 7. Heringet ötszázat, nro. 500, 
pro fl. 30, vevén cum den. 60. Item harmincz font nád
mézet s két vég gyapot-vásznat promiscue, in fl. 35. 
In summa ez vásárlás tészen fl. 228‘60.

NB. Az faolajt leány Sára kezében, a két vég gyapot- 
vásznat Kató asszony kezében. Az egyéb vásárlást mind 
Boldvai kezében.

NB. Azt is írja Apor uram, hogy azelőtt administrált 
700 heringet, melyről is nincs quietantiája. A felyűl Csor- 
vási Jánostól vött quietantiát, azért ha azt az quietantiát 
béadja, Asszonyunk neve alatt kell quietálni és a negyvenkét 
forintról is quietálni kelletik és ez Írást akkor ki kell vonni 
és a margójára okát fel kell tenni.

1688. die 11. Julii pro primo termino anni ejusdem 
Schuller Márton verestornyi harminczados administrált fűszer- 
szám-pénzt ötszázat, fl. 500.

Anno 1688. die 25. Julii. Apor István uram admini
strált ezer forintokat, <*> fl. 1000.

Anno 1688. 17. Augusti. Tekintetes Naláczi István 
főhophmester uram őkglme administráltatott zajkányi, voly- 
kányi {így!) harminczad árendában fl. 500, Ebesfalván. Qu.

Anno 1688- 24. Augusti. Nemzetes Apor István törcs- 
vári harminczados hívünk őkglme administráltatott tár
házunkban fl. 1000. Qu.

Anno 1688. 5. Septembris. Apor István uram admi
nistrált fl. 2500. Pápai által béadta. Qu.

1688. 1. Octobris a zajkányi harminczadrúl Naláczi 
uram őkglme novemberi terminusra a mely ötszáz forinttal, 
ős fl. 500, tartozik, quietáltuk és conventiójában erogálván 
beírattuk, toldván fizetését ebesfalvi proventussal, fl. 125. 
In summa, a mit adattunk, teszen fl. 625.

Anno 1688. 6. Octobris. Nemzetes Apor István admi
nistrált tárházunkban fl. 1000. [Későbbi bejegyzéssel:] Ezt 
fordították gyalogok fizetésére.

Anno 1688. 24. Novembris. Nemzetes Apor István 
uram törcsvári harminczadosunk administrált Nagy György 
étekfogó által: Egy kantár riskását, in fl. 12. Tizennyolcz font 
mandolát, fontját in den. 40, tészen fl. 7‘20. Egy kantár faolajat, 
in fl. 25. Czitromlevet ötven ejtelt, ejtelét in den. 60, teszen 
fl. 30. Két font chrispant, fontját in fl. 1'80, teszen fl. 3'60. 
Nádmézet húsz fontot, fontját in den. 60, teszen fl. 12.

Anno 1688. 4. Decembris. Nemzetes Apor István uram 
administrált pro mense Decembri harminczad proventust 
ezer forintokat, fl. 1000. Qu.

Anno 1689. 1. Januarii beszterczeiek administráltak 
beszterczei árenda-aranyat, nro. 100. NB. Urunk őnga prae-
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fectus uram által Ifiú Urunknak ajándékozta új esztendő 
ajándékában.

Anno 1689. die 6. Januarii n. Apor István uram admi- 
nistrált pro mense Decembri anni 1688. fl. 1500. Item 
pro mense Januario anni 1689. fl. 1000. Qu.

Item Márton deák verestornyi harminczadosunk admi- 
nistrált fűszerszámra való pénzt ötszáz forintot, fl. 500. Qu.

Anno 1689 1. Februarii. Nemzetes Apor István uram 
administrált pro mense Februaro ezer forintokat, fl. 1000.

Anno 1689. 23 Februári'. Batizi János uram a dévai 
harminczadpénzt administrálta, fl. 130.

Anno 1689. 26. Februarii. Apor István uram admi
nistrált egy mása posárt tíz forintban, co in fl. 10.

Anno 1689. 12. Mártii. Apor István uram administrált 
pro 1. Mártii ezer forintot, fl. 1000.

Anno 1689. 24. Mártii. Apor István uram hozatott: 
Fél kantár fa olajat, pro fl. 18. Fél kantár figét, pro fl 9. 
Húsz font gyapotfonalat, pro fl. 15. Fél kantár malosaszőlőt, 
pro fl. 7. Húsz font kapornyát, pro fl. 10. Qu.

Nos Michael Apafi etc. damus pro memória per prae- 
sentes, hogy tekintetes, nemzetes alsótorjai Apor István 
uram őkglme in anno evoluto 1688. ultima mensis Mártii 
árendálván meg huszonháromezer és hatszáz forintokban az 
törcsvári, kolosvári, szigeti, dési és láposi harminczadakat, 
praefectus Inczédi Pál hívünkkel őkglmével az partialis admi- 
nistratioknak quietantiáit comportálván és abból emergált 
restantiákat computálván, az mi hátramaradott volt az egész 
summában, azt is praestálta Apor István uram őkglme in toto, 
úgymint négyezerhatvan forintot, fl, 4060, nem maradván fenn 
az elmúlt esztendőre, (mely most ultima, scilicet praesentis 
mensis Mártii, terminálódik) semmi is azon huszonháromezer- 
hatszáz forintokban. Melyekről őkglmét generaliter is quie- 
táljuk praesentis generális quietantiae testimonio. Dátum in 
arcé nostra Fagaras die ultima mensis Mártii anno 1689.

1689. 1. Április. Az újobb esztendőre elsőbb alkalmatos
sággal administrált áprilisi holnapra ezer forintot, co fl. 1000. Qu.

1689. 1. Maji administrált Apor István uram tár
házunkban fl. 1000.

Anno 1689. 1. Maji. T. u. Naláczi István uram őkglme 
administrált pro primo termino zajkányi, volkányi harmin- 
czad árendáját fl. 500, melyet őkglmének fizetésében adtunk.

1689.1 . . . Maji. Apor István uram administrált tár
házunkban harminczad proventust, fl. 2500.

1 A nap az eredeti szövegben nincs feljegyezve, de a később 
bejegyzésre helyet hagytak.
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1689. 21. Maji vévén Apor uramtúl egy szürke 
lovat pro talleris imper. nro. 100, idest fi. 200. Item egy 
görögtűi is vévén egy lovat pro tall. imp. nro. 100, <x> 
íl. 200. In summa az két lovat tallér, imper. 200, <x> fl. 400, 
melyet Apor uramnak harminczadjában tudtuk.

1689. 8. Julii Balásfalvára administráltak az szebeni 
urak az verestoronyi harminczad árendásában pro primo 
termino 1. Julii, íl. 1500. NB. Ennek fl. 500 füszerszámra 
való pénz, melyet a görögök kezében kell adni. Item ugyan az 
harminczad árendában administráltak száz font riskását, 
pro fl. 12. Qu.

1689. die 20. Julii n. Apor István uram administrált 
törcsvári harminczad proventust, fl. 1000.

1689. die 27 Julii n. Apor István uram administrált 
törcsvári harminczad proventust fl. 1000 pro primo Augusti.

1689. 4. Septembris n. Apor István uram administrált 
törcsvári harminczadosunk harminczad proventust, fl. 2500. 
NB. Ennek fl. 400 adta ló árában.1

1689. 1. Septembris azelőtt való esztendőkben censurale 
judiciummal praefecturalis székünkön convincáltatván néhai 
Szegedi György cum fl. 3210 98, melyet engedtük meghitt 
tanácsúr hívünk törekedésekre kétezer forintokra, oo fl. 2000. 
ígérvén in-super a Páter János, néhai említett Szegedi 
György adósságabeli praetensiójában posteritási fl. 4000 
in summa fl. 6000. Mostan pediglen nevezetesen az úr, Teleki 
uram tekintetiért engedtünk el fl 1000, de praesenti admi- 
nistrálván fl. 4000, melynek fl 3000 a Páter János prae
tensiójában ígért négyezer forintnak, fl. 4000, summája, 
fl. 1000 a régi, judicialiter convincált summában való. Azért 
az administrált négyezer forintokért, pro fl. 4000 per prae- 
sentes quietáljuk, úgymint mindazáltal, hogy a restáló ötödik 
ezer forintot, fl. 1000, minden tovább való búsíttatásunk 
nélkül administrálni Szegedi György árvái tartoznak,külömben 
javokhoz vagy magokhoz hozzá nyittathassunk.

1689. 3. mensis Octobris. Vájná Dávid marusváradgyai 
harminczadosunk administrált tárházunkban harminczad 
proventuspénzt kétszázötvenhét forintot harminczhét pénzt. 
x> fl. 257-37.

Eodem die et anno Jósika Ferencz dévai harminczadosunk 
administrált tárházunkban harminczad proventust pro 1688. 
fl. 30’85. Item pro 1689. ugyan harminczad pénzt, fl. 150.

Eodem die et anno Tamás deák szászvárosi harmin
czadosunk administrált tárházunkban pro 1689. proventus
pénzt, fl. 76.

1 V. ö. a fentebbi, 1689. máj. 21. keltezésű bejegyzéssel.
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1689. 1. Octobris. Apor István uram administrált ezer 
forintokat, fi. 1000.

1689. 9. Noveinbris. Apor István uram administrált 
ezer forintot, fl. 1000.

1689. 9. Novembris. Verestornyi harminczados, Márton 
deák administrált fi. 1500.

1689. 30. Novembris. Batizi János uram az marus- 
váradgyai harminczadrúl administrált ottvaló harminczad és 
liidvám proventuspénzt százötven forintot, <x> fi. 150.

Anno 1689. 3. Decembris. Zajkányi, volkányi harmin- 
czadról administrált az úr, Naláczi István Uram őkglme fi. 500. 
Ennek fi. 350 forintját magának adatta urunk őnga Naláczi 
uramnak őkglmének fizetésében, fi. 150 felviteté Urunk 
őnga Pápai által. Quietantiát adván de fi. 500 ugyan Pápai 
által Fejérváratt.

1689. 3 Decembris. Marusváradgyai harminczados, 
Batizi János administráltatott rationistája, alvinczi Pávai, 
vagy Vajda Dávid által m.-váradgyai harminczad és hídvám 
proventuspénzt százötven forintot, <x> fi. 150.

1689. 23. Decembris Tekintetes nemzetes Apor István 
uram administrált harminczad proventust harmadfélezer 
forintokat, fi. 2500.

1690. 4. Április. Tekintetes, nemzetes Naláczi István 
uram főhopmester urunk őkglme árendálván meg annuatim 
zajkányi, volkáni liarminczadot in fi. 1000, melynek ter
minusa kezdődött novemberben, administrált őkglme pro 
primo termino ötszáz forintokat, fl. 500. NB. Ennek fl. 125 
Naláczi uramnak adatta Őnga, egy kántorában. Item fi. 150 
fejérvári deákoknak die 24. Mártii kezdődött usque ad 
diem 24. Junii termináló kántorokra.1

1690. 25. Mártii. T. n. Apor István uram őkglme admi
nistrált konyhánk szükségére egyetmásokat ez szerint: 
Kapornyát libr. 30, in fl. 15, fontját vevén cum den. 50. 
Riskását egy kantárt s negyvenöt fontot, cent. 1'45, 
teszen az ára fl. 18. Malosaszőlőt fél kantárt, cent. nro. V2, 
teszen fl. 6. Fügét libr. nro. 119, teszen fl. 6. Mandelát 
libr. nro. 54, fontját cum den. 40, facit fl. 24’60. Faolaját 
libr. nro. 38, teszen az ára 1560, fontját cum den. 44. 
Sós tokot libr. 90, fontját cum den. 9, facit fl. 8'10. 
In summa az vásárlás teszen fl. 9290.

1690. 21. Április2 szebeni capitulumbeli szász papok

1 E r ed e ti s z ö v e g b e n  canlorokra Írásm ód dal, m e ly  szó után  s  a 
k ö v e tk e z ő  b e j e g y z é s  v é g é h e z  X . b etű  v a n  írva

2 A z  i t t  k ö v e tk e z ő  b e j e g y z é s  tarta lm a sz e r in t  a Szász papok 
ez . f e je z e th e z  ta r to z ik . Id e  té v e d é s b ő l  írh atták .
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pro anno 1690. et 91. tartozó cathedralis adajokat adnii- 
nistráltatták szakadat! praedikátor, Venerus János uram 
által in summa fl. 40.1

1690. 1. Április. Apor István uram őkglme elsőbben 
administrált törcsvári harminczadpénzt háromezer forintokat,
fl. 3000.

Anno 1690. item 6. Maji másodszor ezerkilenczszáz- 
tizenhét forintokat, fl. 1917, anno 1689-ben die 1. Április 
kezdett és 1. Április 1690-ben terminált harminczad-árenda 
summájának restantiáit in summa administrálta, duabus 
vicibus fl. 4917. Van még arra az időre restantiában 
fl. 1516-30.

Anno 1690. 6. Maji verestornyi harminczados, Márton 
deák administrált verestornyi harminczad proventust, fl. 1970.

1690. 23. Julii dévai harminczados, Jósika Ferencz 
administrált harminczad proventust száztíz forintokat, fl. 110.

1690. 5. Julii. Apor István uram őkglme administrált 
harminczad árendájában hatezer forintokat, fl. 6000.

Anno 1690. 6. Julii. Márton deák uram verestornyi 
harminczados administrált verestornvi harminczad proventust, 
fl. 1530.

Anno 1690. 15. Octobris. Apor István uram adott 
kölcsön Kolosváratt ezerkétszáz forintokat, fl. 1200. Veres 
Ferencz mpr.

Pro anno praesenti 1691. beszterczeiek administráltak 
Urunk őnga kezeiben harminczad árendáját száz aranyat, 

aur. nro. 100.

H o n o r á r i u m .
1686. 6. Julii szebeni polgármester, Szabó Keresztéi}' 

hívünktől kérvén négyezer forintokat kölcsön folyópénzűi, 
melyet is míg megfizethetünk, őkglmét contentálhatjuk, 
praesentium testimonio quietáljuk. Dátum Cibini anno die 
ut supra. A testimonialist azon négyezer forintról Pápai 
által adtuk oda, fl. 4000.

Anno 1686- 25. Octobris ezen felyebb megírt szebeni 
polgármester uram adta négyezer forint summának az 
annuale honorárium summájában való tudásáról szebeni 
királybíró és polgármester uramék recognitiójának szórúl- 
szóra leírott párja:

1 E zu tá n  e g y  k e r e s z tü lh ú z o t t  b e j e g y z é s  k ö v e tk e z ik  s  a  k ere sz tű l-  
h ú z á s t  a k ö v e tk e z ő  m e g je g y z é s  m a g y a r á z z a  •. N B . E zt azért vontuk ki, 
mivel ide alább meg van írva. A  m i a z tá n  a láb b  169 0 . jú n . 2 3 -ik i  
d átum  a la tt c s a k u g y a n  m e g ism é tlő d ik .
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Mi szebeni királybíró és polgármester recognoscáljuk, 
hogy az mi kgls Urunk őnga quietantiájában specificált 
négyezer forint, fl. 4000, kölcsön kért pénzt, az mi kgls 
Urunk őnga ez esztendőben Szent-Mihály napjára admi- 
nistrálni szokott hatezer forint summának négyezer forint
jában acceptálta. Mi is, hogy ezután sem egyszer, sem 
másszor azon Őnga négyezer forintról való obligatoriája 
szerint nem kívánjuk, adjuk ez subscriptios írásunkat.

Fejérvár, 25. Octobris anno 1686.
Christianus Szabó, Valentinus Franck,

c o n su l mpr. ~  j u d e x  re g iu s  mpr.

Gorám me magistro Petro Alvinczy prothonotario.
Ennek originálját az leveles, öreg, fejér ládában, az 

szebeni assecuratoriáknak fasciculusában töttiik ekkor.
Item anno ut supra, sub dato 20. Octobris emanált 

quietantiának tenora ez: Praemissis praemittendis. Szebeni 
polgármester, n. Szabó Keresztély hívünk administrált 
Cantor Mihály polgár atyjokfia által tárházunkban az esz
tendőnként administráltatni szokott hatezer forint summában 
ezerkilenczszáz forintokat, fi. 1900- Item Szebenben létünkben 
adván kölcsön négyezer forintokat, flór. 4000; azon summa
pénzt ezen quietantiánk által az hatezer forintban tudjuk 
s contentáljuk, mintha rendszerint most administráltatott 
volna. Item conferáltunk száz forintot, co fl. 100 szebeni 
királybíró hívünknek és így az hatezer forint honorariumi 
proventusról testimonio praesentium quieíáljuk. Ezen quie- 
tantiát Urunk őnga neve alatt kiadtuk.

Anno 1687. 10. Octobris. Tekintetes, nemzetes Szabó 
Keresztély szebeni polgármester uram administrált tár
házunkban annuale honoráriumban tartozó pénzt, hatezer 
forintokat, fi. 6000. Qu.

Anno 1688. 3. Septembris. Tekintetes, nemzetes Szabó 
Keresztély szebeni polgármester uram őkglme administrált 
tíz vég szebeni, egyszerványolt, fekete posztót, nro. 10, 
Ebesfalván.

Anno 1688. 5. Septembris. Tekintetes, nemzetes Frank 
Bálint szebeni királybíró uram administrált szebeni, egyszer
ványolt, fekete posztót tizennégy véget, co nro. 14, Ebes
falván.

Anno 1688.1 . . . Septembris t. n. Frank Bálint szebeni 
királybíró uram őkglme administrált szebeni, egyszerványolt. 
fekete posztót tizenhat véget, nro. 16.

\  A  h ó n a p n a k  n a p ja  a N a p ló b a n  s in c s  f e lje g y e z v e , habár a 
k é ső b b i b eírásra  h e ly e t  h a g y ta k .
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1688. 5. Novembris. Radnótra küldte meg szebeni 
királybíró uram a hatezer forint universitas honoráriumját 
száz forint héjával (mivel azt Urunk őnga kglmes collatio- 
jából magának tartott), oo fl. 5900. Quietálta Urunk őnga. 
NB. Ebbűi Jeddi Péter uramnak fl. 500. Item NB. Eperjesi 
György és Rieni Ferencz uraméknak fl. 500 aznap borok 
vételire adtunk. Inczédi Pál mpr.

Anno 1689. 26. Julii oláh püspök, Varláám administrált 
tárházunkban pro 1688. tartozó honoráriumokat, nesteket 
harmiuczkettőt, item hiúzbőrt is nro. 2, kettőt, Radnóton.

Anno 1689. 27. Julii Buczi Kozma görögök bírája 
czédula szedésért Sz. Margit-napi honorárium tizenöt, nro. 15 
levél szkofiumot administrálta.

1689 1 . . . Octobris szebeni polgármester uram adna- 
nistrált honoráriumpénzt, fl. 3000.

1689. 9. Novembris szebeni polgármester administrált 
honoráriumpénzt, fl. 3000. NB. Az királybíiónak conferált 
száz forintot ide értvén, melyet maga kivett.

P o r t u s .

Anno 1686. 17. Novembris. A debreczeniek mostani 
nagy nyomorgattatásokban1 2 az urak által találván meg 
Urunkat őngát sóbéli segítség felől, melyre Őnga az urak 
egyező akaratjokbúl pátens levele által conferá t nekiek 
Páter Jánosnál restantiában levő s az országadajában tar
tozó húszezer tallér summában acceptáló dispositio szerint 
úarminczezer kősót az aknákról, nro. 30000 sókat.

1688. 29. Julii. Ebesfalván administrált Páter János 
portusi proventust nyolczszáz magyar forintot, ?o fl. 800. Qu.

1688. 16. Augusti. Ebesfalván ismét administrált Páter 
János portusi proventust négyezernyolczszáz magyar forin
tokat általam, oo hung. fl. 4800. Inczédi Pál mpr.

Anno 1689 die3 . . . Decembris t. nemzetes Apor 
István uram administrált tárházunkban néhai Szegedi György 
árváiért az portusi restantiabéli árendában ötszáz forintot, oo 
fl. 500.

1 A  h ó n a p  n a p ja  h iá n y z ik , d e  a k é ső b b i b e je g y z é s r e  h e ly e t  
h a g y ta k .

2 i t t  a Carafa-fé le  m á so d ik  m e g a d ó z ta tá sr a  k e ll g o n d o ln u n k , 
m e ly  3 6 .0 0 0  ta llé rn y i te rh e t  ró tt a városra . V . ö . Zoltai Lajos, D eb re-  
c zen  a tö rö k  u ra lom  v é g é n . B u d a p est, 19 0 5 . 80 . la p já v a l.

3 A  h ó n a p  n a p ja  itt  s in c s  k ité v e .
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Anno 1690. 20. Április. Bethlen Miklós uram őkglme 
administrált n. Horthi István püspök uram tordai savának 
lucrumáért, tizezer kősóért, fl. 1000.

Anno 1690. 20. Április. Ecsedi Péter uram administrált 
portusi só árát ezer forintokat, fl. 1000.

Anno 1690. 4. Augusti. Nagy István tordai kamaraispán 
uram administrált kezemhez tordai akna1 só árát, fl. 250, 
<x> kétszázötven forintokat, Radnóton. Veres Ferencz.

Á r e n d a .

Anno 1687.1. Januarii. Beszterczei híveink administrálták 
a beszterczei vám árendáját száz aranyat, <>= dúcát. 100, 
melyrűl Uram őkglme neve alatt praefectus uram által a 
quietantiát kiadtuk.

Anno 1690. 19. Augusti Rácz János Doboka vár
megyei árenda-perceptor uram administrált kezemben árenda 
proventuspénzt, fl. 127 Colosváron. Veres Ferencz.1 2

S z á s z  p a p o k .

Anno 1686. 14. Februarii. Frank Bálint uram szebeni 
királybíróságban néhai Fejes János uram holta után succe- 
dálván, szokott honoráriumában a királybíróságnak admi- 
nistrált :

Uram őkglme nevezeti alatt: Fedeles, virágos, aranyas 
kupát hármat, nro. 3. Elegyes, vert aranyakat, nro. 300.

Magunk nevezeti alatt: Fedeles, virágos, aranyas kupát, 
nro. 2. Elegyes vert aranyakat, nro. 200.

Fiunk nevezeti alatt: Fedeles, virágos, aranyas kupát 
egyet, nro. 1. Egyes, Uram őkglme képire 1685-ben vert 
aranyakat, nro. 100.

1686. 22. Április. Pápai Pál ez szerént hozta meg az 
szász (tápok adóját Szebenben: Szászsebes! capitulum adta 
aranyot, nro. 207. Kőhalmi capitulum adta aranyot, nro. 210.

1 A z  er e d e t i s z ö v e g  írá sa  sz e r in t:  achna.
2 A  N a p ló b a n  ezu tá n  Ötvösök ez . a la tt e g y  t iz en h a t lev é lre  

te r jed ő  f e lso r o lá s  k ö v e tk e z ik , m e ly  az ö tv ö sö k h ö z  fe ld o lg o z á sr a  a d ott  
aran y- s  e z ü s tfé lé k  (p é n z e k , e d é n y e k , sz e r sz á m o k  stb .) le írá sa it  ad ja . 
E z e k  az é r d e k e s  f e ls o r o lá s o k  — m ik én t az e lő z ő  k ö n y v e k  h a so n ló  
f e l j e g y z é s e i  is  —  az u d vartar tás g y ű jte m é n y é n e k  e g y  k é ső b b i k ö te 
té b e n , a m e g fe le lő  c so p o r t  k e r e té b e n  le s z n e k  k ö z z é té v e .
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Szászkézdi capitulum adta aranyot, nro. 290. Régeni capi- 
tulum adta aranyot, nro. 53. Hét gira ezüstöt, mar. 7. 
Beszterczei capitulum adta aranyot, nro. 158. Tizennyolcz 
gira ezüstöt, mar. 18. Medgyesi capitulum adta aranyot, 
nro. 12. Imperialis tallért, nro. 257. In summa hozott aranyot 
nro. 930, egész tallért nro. 257, 18 rúdban ezüstöt mar. 
nro. 25. Pápai Pál mpr.

Anno 1687. 16. Április. Vaarlam oláh püspök admi- 
nistrált ez esztendőre tartozó honoráriumban tárházunkban 
harminczkét nesteket, nro. 32; hiúzbőrt kettőt, nro. 2, 
melyről Urunk őnga neve alatt quietáltatott.

Anno 1687. 24. Április. Pápai Pál ez szerént hozta 
meg a szász papok adóját pro anno 1688: Szászsebesi 
capitulum adta aranyot, nro. 207. Kőhalmi capitulum adta 
aranyot, nro. 210. Százkézdi capitulum adta aranyot, nro 290. 
Régeni capitulum adta aranyot, nro. 53- Ezüstöt hét girát, 
mar. 7. Beszterczei capitulum adta aranyot, nro. 158. 
Ezüstöt tizennyolcz girát, mar. 18. Medgyesi capitulum adta 
aranyot, nro. 12. Imperialis tallért, nro. 257. Barczasági 
papok adta folyópénzt, fl. 80. Melyet ez szerént adtam be 
Ongának. Pápai Pál mpr.

Anno 1688. 28. Április. Pápai Pál ez szerént hozta 
meg az szász papok adóját pro anno subsequenti 1689: 
Szászsebesi capitulum adta aranyot, nro. 207. Kőim Imi 
capitulum adta aranyot, nro. 210. Szászkézdi capitulum 
adta aranyot, nro. 290. Régeni capitulum adta aranyot, 
nro. 53. Hét gira ezüstöt, mar. nro. 7. Beszterczei capitulum 
adta aranyot, nro. 158. Tizennyolcz gira ezüstöt, mar. nro. 18. 
Medgyesi capitulum adta aranyot, nro. 12. Imperialis tallért 
adott nro. 257. Melyeket ez szerént adott be Ongoknak 
Fagarasban. Pápai Pál mpr.

NB. 1688. die 22. Junii az kétszázötvenhét tallérokat 
megkezdvén, adtunk Vajda Péter uramnak, expediáltatván 
az moldvai vajdához, útiköltségre tall. imp. 20. Item Pápai 
Ferencz uramnak, tall. imp. 15.

Anno 1688. 6. Augusti vittem segesvári ötvesek kezében 
az franczia ötvöstől Istenben boldogúl kimúlt kgls Asszonyunk 
őnga koporsójához való szegeknek öt tallér nyomóni ezüstöt, 
p. 26V2- Ennek pótlására a magokéból adtak segesvári 
ötvesek p. nro. 40, mely kétrendbeli ezüstből vertek kopor
sóhoz szegeket, nro. 204. Megfizettek.

Anno 1689. 25. Április ez szerint hozta meg az szász 
papok adóját Pápai pro anno subsequenti: Szászsebesi 
capitulum adott aranyot, nro. 207. Kőhalmi capitulum adott 
aranyot, nro. 210. Szászkézdi capitulum adott aranyot, 
nro. 290. Régeni capitulum adott aranyot, nro. 53. Hét gira
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ezüstöt, nro. 7. Beszterczei capitulum adott aranyot, nro. 158. 
Ezüstöt tizennyolcz girát, nro. 18. Medgyesi capitulum 
adott aranyot, nro. 12. Imperialis tallért adott nro. 257. 
Melyet ez szerént adott be Pápai uram.

Barczai1 capitulum adott, fl. 80. Ezt is beadta in 
Fogaras anno die ut supra.

G ö r ö g ö k ."

NB. Anno 1686. 18. Maji producálván quietantiájokat 
Miklós Demeter és találtatván az tőle vött posztó ára 
adósság ez szerint, ú. m .: Teczin angliai, ul. 21, sub dato
23. Decembris. Item sub dato 17. Novembris viola
szín fajlandis, ul. 10. Égszin ul. 10. Kék, ul. 4. A faj- 
landisnak singit a rend szerint, in fl. 3'70. Item teczin 
remeket, ul. 221/4. Item angliait, ul. 4, in fl. 4'50. Két 
vég landist, in fl. 52. Ezeknek az ára öszvességgel tészen fl. 
[hiányzik].

Item sub dato 8. Octobris 1685: Ezüst galandot 
15 lotot, lottját in fl. 1‘50. Arany galandot 19 lotot s felet, 
lottját fl. 1'50. Arany csipkét negyedfél lotot, lottját fl. 2‘25. 
Narancsszín, jóféle rását, ul. 27, singit in fl. 1'20. Két 
sing publicánszín rását, singit in fl. 1'20.

Item 18. Maji anno 1686: Tíz sing czitromszín angliait, 
ul. 10. Narancsszín angliait, ul. 2x/4. Teczin angliait, ul. 3l/%. 
Summa ul. 15'3. Singit in fl. 4’50. Computatis omnibus, ez 
specificált vásárlásoknak az ára tévén in summa négyszáz- 
ötvennyolcz forintokat, <x> fl. 458. Percipiálta Fogarasi Tamás 
görög egészen, Gálffl által, melyhez képest a quietanfiákat 
bevétettük, azoknak semmi erejek tovább nem lévén, hanem 
ez megfizetésük által teljességgel annihiláltatván, ha casu 
quo előhoznák is.

Anno 1686. 30. Április. Én, görög Isák, az mi kglmes 
Asszonyunktól őngától az elmúlt lb85-ben 3. Octobris vött 
harmincz sing, cc ul. 30 és ugyanazon esztendőben 4. Octobris 
vött tíz sing fajlandisnak az árát, singit in fl. 3 70 számítván, 
item anno 1686. 10. Januarii adott nyolcz sing teczin 
angliainak az árát, in fl. 4'50 singit. Mindezeknek az árát 
egy summában fl. 184, hogy leváltam, recognoscálom. ilapa 
s-(b o Yjaazic: (?) arco ts pqrjioL z<y. oaa iflela.

1 Barczasági h e ly e tt .
s E  cz ím  u tán  ö t-h a t so r  b e j e g y z é s é r e  ü res h e ly  m aradt.
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[Helyes ortographiával:] sXaJ3a 6 ’Iaaá%[r]<;] Móyoc(?) 
arcö ty]v pî Ytaoav tá őoa TjdsXa.1

Én szebeni compúniában kereskedő, Buczi Kozma ez 
írásom által recognoscálom mindeneknek, az kiknek illik 
mostanra és jövendőre nézve, hogy az méltóságos Bor
nemisza Anna erdélyi fejedelemasszony kgls Asszonyunk 
őnga, az mely posztót én tőlem és több azon compániabeli 
ez ide alább megírt görögöktől, az elmúlt 1685. esztendőben 
Katalin-napi, vinczi sokadalomban t. nemzetes Inczédi Pál 
uram őkglme által Ongok vétettene'k, úgymint:

F a jla n d is t

Z ach ar iás D e m e te r tő l . . . . u l. 59V2
Z o l t á n t ó l .....................................................u l. 34
B u c z i K o z m á t ó l ..................................ul. 229Va
F a g a r a s i T a m á s t ó l .................................u l. 61

In su m m a . . u l. 3 8 4
i B u cz i K o z m á t ó l .............................u l. 47

A n g lia it  Z ach ar iás D e m e te r tő l . . . .  u l. 27
/ F a g a r a s i T a m á s t ó l ......................u l. 14

S u m m a . . u l. 88

Mindezen posztóknak az árát, úgymint háromszáz- 
nyolc-zvannégy sing s egy fertály fajlandisnak singit in
11. 3 70; item nyolczvannyolcz sing angliainak az árát, 
singit in fl. 4‘50 computálván és egy summában s öszves- 
séggel ezernyolczszáztizenhét forintra menvén s hetven 
pénzre, egészen Onga nékem megadatta; tizenkét mása 
kénesőt adván, mely teszen fl. 1800. Item maradván fenn 
tizenhét forint, <x> fl. 17 és a múlt tavaszon beszterczei 
sokadalombúl. az mely egy font sáfrányt küldtem volt és 
az akkori, Onga adta kénesőnek az árát meghaladta volt. 
Item azonkívül öt forint maradván Onga (mintaRegestrumban 
bé van írva) adóssá. Ezen fenmaradt adósságokban leváltam 
ismét az Onga kgls dispositiójábúl egy mása kénesőt, 
cent. 1. És így sem az Vinczen vött posztók árában, sem 
annakutánna való vásárlások árában, sem semmiben, megírt 
kgls Asszonyunk őnga nékem és az itt megírt görögöknek 
specificált posztójokért Onga adós nem maradott, sőt én, 
Buczi Kozma az tizenharmadik mása kéneső árában maradtam 
(ingának adóssa kilenczvenöt forintokkal harmincz pénzzel, 
melyet is megadok Ongának, valamint Onga kívánja, úgymint 
aranyfonalúl és fekete csipkéül. Mindezekről keresztyéni hitem, 
Ongok hoz való tartozó hőségem és jó lelkemismereti szerint 
nagyobb erősségnek okáért adván ez subscriptiómat:

1 A  m e g fe jté s t , á t ír á s t  it t  is  Darkó Jenő  tanár ár s z ív e s s é 
g é n e k  k ö sz ö n h e te m . U g y a n c s a k  ő  tő le  n y er jü k  a s z ö v e g  m a g y a r  
fo rd ítá sá t  is , m e ly  a k ö v e tk e z ő  : Megkaptam én Mychos (?) Izsák a 
királynétól a mennyit akartam.
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A szöveg átírása:
rfo >toarrjc tód 7todXoo eXa(3a ta oaa s ôovioev o 7tpo- 

© itoocjk;  8ta TT| ayj[jia tyj? 7roXijfpovsp,svt,c r/jc pt-fí^ac oto (3tvtCt 
«7:0X0700 [xod xai a7ro aXcv ispoftm ta eXa(3a 370 xoata
TTOT  ̂ T7]7tOTS£ ÓSV XpEOaca 71 Tj p ^ lO «  OOŐS 0 7CpO©tTOOGtC
7]VtCt §3 TToXtCI.1

(P. h.) Buczi Kozma mp.
A szöveg helyreállítása:

'E7Ó) K c ó a r a c  tód IIodXoo IX a (3a  t«  ő a a  s ^ o ó v ia s v  ó  
TTpo^tTODaY]? S iá  tó (? )  a fj[x a  z~qc 7roXD^pov'[xév7j^ tyjc p7]7Ía<T/]c 
s í?  tó [j ÍvtCí árcö X0 7 0 0  jxoD x a t  íxtcö aX X ov (? )  Í3pw|xsv7][v] 
Ta I X a p a  3707 /m a T a t;  7TotCí ' títtots ő sv  xpsw oT si: 1) p v fr to a a  
OD§3 Ó 7TpO'f!.TODa7jC [(3]íVTCl ŐS 7TÓXlC-

J. szöveg fordítása:
Én Konstantinos a Pulos fia megkaptam annyiért, 

amennyit vásárolt a praefectus a királyné nevében, kit az 
Isten sokáig éltessen, Vinczben én tőlem és egy más papi 
embertől, azt megkaptam én Poczi Konstantinos. Nem tar
tozik semmivel sem a királyné, sem Vincz városának a 
praefectusa.1 2

1 A szöveg megfejtését itt és az ezután következő két görög 
facsimilés közleménynél is L á m b r o s z  — EjíopíSouv Aáputpo? — úrnak, 
az athéni egyetemen a történelem és palaeographia tanárának köszön
hetem, ki a nem csekély utánjárást és fáradságot igényelő szöveg
megfejtésért a magyar történet-kutatás háláját is kiérdemelte. Ismételt 
köszönetemet fejezem itt ki dr. D a r k ó  Jenő főiskolai tanár úrnak is, 
a ki a nyugtatvány-szövegek megfejtéséért Lámbrosz egyetemi tanár 
úrnál személyesen közbenjárni s a szövegecskék helyreállítását, 
valamint magyarra fordítását végezni szíves volt.

2 A nyugtatvány szövegének ez utolsó tétele annyiban téves 
értelmű, a mennyiben a praefectus nem Vincz városáé volt, hanem a 
fejedelem gazdasági alkalmazottja: az összes fejedelmi jószágok fel
ügyeletével megbízott tisztviselő.
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Anno 1686. 26. Augusti szebeni compániabeli görög 
Tamástól Pápai Pál által hozatván fel tíz sing kanaváczot, 
singit in ti. 4*50, teszen fl. 45. Harminczhat sing angliait, 
singit in fl. 450, teszen fl. 162. Harminczhat sing fajlandist, 
singit in fl. 3'70, teszen fl. 133. Summa facit fl. 340.

Item die 9- Septembris fogarasi sokadalmi alkalmatos
sággal : Tizenhat sing angliait, singit in fl. 4'50, facit fl. 72. 
Két vég landist, végit in fl. 26, facit fl. 52. Egy vég 
remeket két darabban, facit fl. 50. — 52 sing köz perpetát, 
singit fl. 0 75, facit fl. 39. Rósaszin, jóféle rását ul. 32, 
singit in fl. 120, teszen fl. 38'40. Baraczkvirágszin rását 
negyven singet, singit annak is úgy, teszen fl. 49. Ezeknek 
az ára egy summában teszen flór. 640. Melyeknek az árában 
adtanak Őngok nekem Fogarasi Tamásnak négy mása 
kénesőt, cent. nro. 4, mely négy mása kénesőnek az ára 
tészen fl. 600. Az mivel superál a megírt vásárlás, úgy
mint fl. 40, megadta Őnga a Buczi Kozma adósságábúl és 
így teljességgel semmivel nekem is eddig az ideig nem 
adós Őnga, kirűl én is reconnoscálok ez kezem írásával s 
pecsétemmel. Fagorrasszi Thamás.1 (P. h.)

Én, Kis Kozma legénye, Demeter recognoscálom ez 
írásom által, hogy méltóságos Bornemisza Anna erdélyi 
fejedelem asszony kgls Asszonyunk vétetvén tőllem harmincz- 
nyolcz sing teczin angliait ul 38, singit in fl. 4'50, teszen 
fl. 126. Item egy vég köz landist, végit in fl. 26, summa 
facit fl. 152. Ennek az árában adott Őnga egy mása kénesőt, 
cent. nro. 1, azért Őnga nekem adós nem maradt.2

Anno 1686. 18. Septembris küldött Buczi Kozma, a mi 
pénzzel adóssá maradt volt, annak árában: Egy font arany
fonalat, in fl. 36. Öt darab fátyolcsipkét, in fl. 20.3

1 A név kis kezdőbetűkkel s nem görög írással van feljegyezve.
2 A fentebb, Zalatna, 1686. szept. íO-iki leírással kapcsolatosan, 

a 483. lapon közölt görög szövegű nyugtatvány a Naplóban az ezután 
következő üres helyre van, külön papirosszeletre írva, a szöveg közé 
beragasztva, holott a nyugtatvány lényege s tartalma szerint amoda 
a zalatnai bejegyzéshez tartozik, mint ezt különben a faximilén lát
ható következő megjegyzés is elárúlja: Pap István quietantiája. 
Lásd a Zalaknai proventust. — Az alábbi görög szöveget megfejteni 
nem sikerűit.

3 Az itt említett adósság Buczi Kozmának a fentebbi elszámo
lásban felmaradt 95 frt 30 pénzére vonatkozik, hol az arany fonal 
és fekete csipke szállításáról is van említés.

Szádeczky B.: I. Apafi M. fejedelem udvartartása. 39
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Anno 1686. 20. Novembris. Görög Pál administrált 
hatszáz forintokat, <x> fi. 600, görögök adóját, Sárosiáltal. Qu.

Anno 1687. 2. Mártii szebeni compániabeli Pap István 
görögtűi vettünk gránátokat ez szerint: Zöldet 1 végben, 
ul. 30. 2-dik végben is, ul. 30. Kéket is két véggel. 
1. végben ul. 30, 2-dik végben is ul. 30. Summa ul. 120. 
Computálván singit in fl. 3'80, teszen flór. 456, melyrűl 
ez szerint quietáltuk.

Item 1687 12. Mártii ugyan Pap Istvántól vétettünk gráná
tokat ez szerint: Medszint 1. végben ul. 3172, 2. végben is 
ul. 3172,3-dik végben 311 2,4-dik végben ul.24. Summául. 119.
5-dik végben violaszín ul. 30l/2. 2-dik {így!) végben is 
violaszín id. 3072- Summa ul. 61. Summa 180. Compu
tálván in fl. 3'80, teszen fl. 684, melyrűl quietáltuk.

20. Mártii Zoltántól egy vég Riviczki posztót, ul. 227-2, 
singit in fl. 2'50, teszen fl. 56'25. Item egy vég zöld, 267 -2 

singes, köz remeket, in fl 42.
Item 17. Április egy vég szürke remeket, extraordinarie, 

mivel hogy nem avik {így!) s több sing benne, pro fl. 55. Egy 
vég zöld landist, in fl. 25.

Anno 1687. die 15. Április. Fagarasi Görög Tamásnak 
fizettettünk meg e szerint vásárlásokért: Anno 1686. 
20. Octobris vött egy vég landisról, fl. 26. — 27. Novembris 
vásárlóit ilyen egyetmásokról: 1472 lót arany galandot, 
lotját pro fl. 1'40, tészen az ára fl. 19'60. Item hét lót 
arany csipkét, lotját pro fl. 2'25, tészen fl. 15'75. Nyolcz 
sing kék kanaváczot, singit fl. 4'50, tészen fl 36. Három 
sing s egy fertály rását, singit pro fl. 1'30. tészen fl. 3'90. 
Szélesb, fekete kötést, singit den. 75, tészen fl. 7'50 
Keskenyebb, fekete kötést, singit den. 60, tészen fl. 3. 
Hét sing ránczos patyolatot, singit den. 90, tészen fl. 6'30. 
Item egy kötés arany galandot, melyben volt tizenhét lót, 
lotja fl. 1'40, tészen fl. 23 80 Summa tészen fl. 115'85.

Anno 1687.11-Januarii 12 sing zöld virágos bársonyt, singit 
in fl. 7, teszen fl. 84. Két vég vékony czinudoffot, in fl. 50. Két 
vég alább való czinudoffot, in fl. 40. Négy pár nusztot, párját 
in tall. 23, tészen tall. 97, fl. 184. Sub dato 27. Februarii.

7. Februarii hét sing rósaszín s hét sing miniumszín 
angliait, singit in fl. 4'50. farit fl. 63- Ezen vásárlások 
summája teszen fl. 562'85. Item véven tőle die annotato 
két font aranyfonalat, libr. 2, fontját fl. 36; a kettő 
teszen fl. 72. Az előbbeni fenn megírt vásárlásoknak az árával 
együtt az egész summa teszen fl. 634'85. Adattunk ezen sum
mában négy mása kénesőt, mely teszen flór. 660. Item a felül
járó pénzt, fl. 34‘85, készpénzül megadattuk ebesfalvi kéneső 
árából. Melyekhez képest a megírt Görög Tamásnak eddig az
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ideig, úgymint ad diem 15. Április anni praesentis, adósok sem
mivel sem maradtunk, quietantiánk nincs nála. Melyről recog- 
noscálom ez kezem írása által. Foggorrosszi Tamás mpr. (P.H.)1

NB. Az aranyfonalat nem akarván úgy adni ezen görög, 
adtunk még hozzá fi. 4, de úgy, hogy ezt szokásban ne 
vegye, hogy ily drágán adja.

Anno 1687- 26. Április. Zoltántúl, sub dato 20. Mártii 
vött egy végbeli, Riviczki, baraczkvirágszín posztóért pro 
ul. 221/a, singiért cum fl. 2‘50. Egy vég zöld, 26V2 singes, 
köz remekért, cum fl. 42. Item, sub dato 17. Április egy 
vég szürke remekért cumfl. 55 (ezt extraordinarienak tartsák, 
mivel a remeknek szokott ára fl. 50). Item egy vég zöld landist, 
in fl. 25. Egy vég kék landist, in ti. 25. Két sing kék remeket 
a kapiíiha Sándor Pál uramnak, ajándékon. Öt sing zöld 
remeket, summa ul. 7, singit in fi. 1'90, fl. 13'30.

Anno 1687. 23. Maji. Morgan Demetertűl vettünk 
angliai posztót ul. 23, singit az szokás szerént fl. 4'50. 
In summa tészen fl. 103'50.

Anno 1687. 22. Maji. Pap István görög quietantiái 
e szerint lévén:

Sub dato 2. Mártii két vég zöld gránát, ul. 60; két 
vég kék gránátot, ul. 60; singit in fl. 3'80, teszen fl. 456.

Item sub dato 1687. 12. Mártii vött négy vég medszín, -x> 
ul. 119, két vég violaszín, ul 61, singit annak is in fl. 3 80, teszen 
fl. 684. In summa adtunk néki nyolcz mása kénesőt, melynek 
másáját in fl. 150 computálva, teszen fl. 1200. Tevén a megírt 
posztóknak ára fl. 1140, refundált fl. 60. Az kénesőt adtuk az 
fogarasi közép boltbúi, a kit másodszor Szilágyi szállíttatott.

Sub dato 22. Maji adtuk ki quietantiáját a szebeni 
görög compániának az annualiter tartozó hatszáz forintnak 
administrátiójárúl, kit praefectus uram expediáltatott.

Sub dato 1687. 28. Julii. Fogarasi Tamástól vettünk 
hitelben hat sing királyszín angliait, ul. 6, singit in fl. 4‘50, 
teszen fl. 27. Item sárga tafotát ul. 8V2, nyolcz singet s 
felet, singit in fl. 2, teszen fl. 17.

29. Julii. Tódor szolgájától, Györgyiül vöttünk hitelben 
sodratlan selymet, hat nitrát, nitráját in fl. 50, facit fl. 21. 
Sodrott selymet, négy nitrát, in fl. 18. Persiai bagasiát három 
véggel, in fl. 9. Summa fl, 48. Item azon görögtűi egy nitra 
karmasinszín, sodort selymet in fl. 4‘50. Egy nitra sodratlant, 
in fl. 3 50. Egy nitra kék, sodratlant, in fl. 3‘50.

1 Megjegyezzük, hogy az itt lévő és amott (609.1.) használt pecsét 
nyomása egymástól különböző. Az első pecséten egyéb, homályos 
rajzó czímer-féle nyomás mellett TAMO felírás betűzhető ki; itt a 
kis gyíirűspecsét mezőjében a tisztábban kivehető czímerszerü rajz 
meliett felül, bal és jobb oldalon R és L betűk olvashatók.

39*



612

23. Julii medgyesi sokadalmi alkalmatossággal Morgán 
Demetertűl vévén egy vég landist huszonhat forintban, pro 
fl. 26, melyrűl míg contentáljuk, quietáltuk.

Item Fagarasi Tamástól vöttünk egy vég veres faj- 
landist, cont. ul. 34; computálván az szokás szerint singit 
in fl. 3'70, tészen fl. 115‘80. Melyet is az előbbeni quie- 
tantiában inseráltunk sub dato 28. Julii 1687.

Item sub dato 1687. öszvesummálván s egy quietan- 
tiában foglalván az vásárlásokat a die 28. Julii ad diem
7. Augusti, adtunk quietantiát e szerint: Királyszín angliait 
elsőbben hat singet, azután ugyanannak a.maradékját, ul, 25. 
In summa ul. 31, singit in fl. 4'50, teszen in summa 
fl. 139'50. Egy vég veres fajlandist ul. 34, singit in fl. 3'70, 
fl. 125'80. Egy darabban kék fajlandist ul. 14V2, singit in 
fl. 3’70, fl. 5180. Sárga tafotát kilenczedfél singet, singit 
in fl. 2, fl. 17. In summa tesznek fl. 334T0. Item köz 
perpetát tizennégy singet, singit szokott árában. Item maradt 
hat fátyolcsipke, négye vékonyabb, kettei vastagabb, meg 
nem alkudtuk, csak úgy maradtak.

Anno 1687. 25. Octobris szebeni görög compania 
administrálta annualis adajának hatszáz forintját, fl. 600.

Anno 1687. 28. Octobris. Szebenben mérettünk fel 
posztókat ez szerint Zoltántól: 1. vég veres fajlandist, 
ul. 37. — 2. vég kék fajlandist, ul. 254/2- — 3. vég égszín 
fajlandist, ul. 253. — 4. darab veres, ul. 2072- Item tíz 
sing angliait, ul. 10. Az fajlandisnak singszáma 108'3, 
az ára cum fl. 3’70, tészen fl. 402'88.1 Az tíz sing angliai 
tészen fl. 45. — Kis Páltól: 1 vég fajlandist. ul. 3572- 
1 vég remeket, ul. 50. Angliait, ul. 38*I. Ezeknek az árát 
computálván, facit fl. 353'45. Item, egy darabban teczin 
fajlandist, ul. 18, melynek az ára teszen fl. 66'50. Teszen 
ezen vásárlások ára fl. 866'80.1 2 Adtunk ezekért öt mása, 
három fertály kénesőt, mely computáltatván másája in fl. 150, 
tészen flór. 859‘50.3 Marad fenn, kit meg nem adtunk, fl. 7, 
a többit leválták magok kezek írása szerint: 4

1 Megjegyezzük, hogy egész pontos számítással 108’3(— 108‘/3) sing 
fajlandis ára 402 frt. 37 pénz és egy poltura volna. — A napló- 
feljegyzők számvetési fogyatékossága gyakori példával bizonyítható. 
Itt azonban talán tudatos tévedéssel, helyesebben túlszámítással van 
dolgunk, mert az alább látható görög szövegű nyugtatványban 
447 frt. 88  pénzről van szó ; a mi pedig az itt külön említett 402 frt. 
88  pénz és 45 fit.-nak felel meg.

2 Tulajdonképen 8 6 6  frt. 83 pénz.
3 A számítás itt is téves, mert öt mása három fertály kéneső 

ára, másáját 150 forintjával számítva, 862 forint 50 pénzt tesz.
1 Az itt összegezett vásárlás kiűzetését — miként alább, a 

szövegben láthatjuk — két külön, görög szövegű nyugtatvány igazolja.
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A görög szöveg átírása : 1
=7 (1) O-eíoScopoc aapYavy] sXotJj« atr xavccxtsv ^oovmv cô oo 

£'l/0 0 7 jas tj sxXajrporarr] őta ®X. 447/88 i.ctco ai|i,;nr}vrj y.at jjlou 
eSwas ŶjapYopo) §?ja xavoífsv <J>oovo [xa£s 3.
1687 ooxuo p •
Ppioo 18 }

A szöveg helyreállítása:
'E7 W OeóScopoc Map̂ ávr̂ fc] sXa(3a á^[6 ] xftov] avioitsv 

(jjoóvo)v ottod £'Wj[v]los Tj £'/.Xa(a]~porátTj Stá 'fX. 447/88 sic 
tö XiaTrrjVTj xaí ixoo l'Swos StápYOpov 8 tá x’ avwífev óoóvcov 
jj.áCs[c] 3 1687. bxTa)(3pioo 18.

Magyar fordítása ;
Én Theodoros Marganes2 kaptam a fenti árúkért, melye

ket a fenséges asszony vásárolt 447 88 forintért Szebenben 
és nekem adott a fenti árúkért 3 mázsa3 higanyt.

1687.. október 18. ~
1 Az átírást Lámbrosz úr végezte, a helyreállítás és fordítás Darkó 

Jenő úr munkája, úgy itt, valamint a következő két facsimilés közleménynél.
2 Ez a név: Theodoros Marganes (ösoowpoc Map^ávr )̂ tehát a 

magyar naplóiró Zoltán-jának felel meg, míg a következő nyugtat- 
vány Panajótisz-a (navaYuúnrjs narcorpuáwou) a magyar leírás Kiss 
Pál-jával azonos. Ezen érdekes curiosításokat találóan magyarázza 
Darkó Jenő hozzám intézett levelében. „Én nagyon jól meg tudom 
érteni, ismerve az új görög kiejtést — írja a megküldött szöveg
megfejtések kíséretében — hogy a magyar bácsi, mikor ezeket a 
furcsa neveket hallotta és le kellett, hogy írja, a Zoltán és Pál 
neveket hívta segítségül. A kis Pál valószínűleg a görög testi mére
teinek, törpeségének köszöni eredetét, megkülömböztetésül talán egy 
másik nagy PáZ-tól (illetve Papajánnu-tól).“

3 A nyugtat vány szövegéből — miként a facsimilén is lát
ható — az árúkért adott higany mázsa száma kiolvashatatlan, de a 
megelőző magyar szövegű leírásból világos, hogy itt csakis 3  mázsá
ról lehet szó. A következő, ezt kiegészítő nyugtatvány szövege u. i. 
2 és s / 4  mázsa kénesöt említ, a mihez pedig 3  mázsa kell, hogy az 
egész vásárlásért adott öt mázsa három fertály kiteljék.
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A szöveg átírása :
1687. CD X TÍtíppO tO O  18.

ê o) a) r̂tavâ uor/j«; T rajcapunav© « Sta rm avofiev (Jjouvov 
(D7rou £(|>ouv/]'ja oto "jsttsvt] 5ta pX. 353'45 sXaj3a Stappipo 
[xaCac 23/4 xa;j.ou toXo pX. 412: p.aCa . . . .  nrjv aXê rjc tr\ 
pTjXavrpa. (p. h.)

Helyreállítása:
E'fw ó navapubrrjc HcuraYimávvoD §>.á tw[v] avmfisv 

^oóvwv ojtoo s^oímaa sig zö Se;rév/] Stá pX. 353'45 sXa(3a 
Stáppopov fiáCac 23/4 ' xájivouv oXa pX. 412: p.aCa . . . .  
fnjv aXeprjs tyj p^Xav^pa.

Fordítása:
Én Panajótisz a Papajóánnisz fia a fenti árúkért, 

melyeket Szebenben eladtam 353'45 forintért, kaptam 23/4 
mázsa higanyt. Az egész kitesz 412 forintot1 mázsa . . . . 
a flandriaira való becseréléssel együtt (azaz azzal együtt, 
amit a flandriaiért kaptam cserébe).1 1 2

1 A 2 és 3/4 mázsa higany értéke tulajdonképen 412 frt. 50 pénz 
lenne. A görög azonban itt az 50 pénzt saját maga előnyére nem 
számítja, mint a hogy az árúk értékének számításánál hasonló enged 
ményeket maga is tenni szokott.

2 A nyugtatván^" szövege, láthatólag, homályos. Benne, kifeje
zetten csak 353 frt. és 43 pénzt-érő árú kifizetéséről van szó, s 
hogy a görög mégis 412 frt értékhen fogadott el kénesőt, a nyug
tatván}" végére vetett magyarázó megjegyzéssel kívánja értelmezni. 
A mit azonban alig érthetnénk meg, ha a magyar szöveg külön fel
említett fajlandis ( =  flandriai) posztója nem adna magyarázatot. Az 
elszámolás különben így sem volt teljes, mert mint a magyar szöveg 
megemlíti: maradt fen , kit meg nem adtunk fi. 7. — Valami később 
leszámolásra vonatkozhatik az a külön papirszeletre írt görög szö
vegű rövid megjegyzés is, melyet aztán emlékezetnek okáért a 
Napló lapjához, közvetlen e nyugtatván}" alá varrtak. Ez a feljegyzés 
facsimilében, Lámbrosz úr megfejtésében és Darkó Jenő úr helyre
igazított szövegátírása s fordítása szerint, fent a szövegben olvasható.



A szöveg átírása:
sXaj3a 3 7 ° xo'SiaitC tCmtYtec xofianqa 6 tsc sXapx £ 7 0

711300 .

A szöveg helyreállítása:
EXapa 3710 Kiostárrjc T C '-^’-7 -=C (? )  x o [A ;j.á i'a  6  iá sXafia 

3 7 0 » ottÍoío.

Fordítása:
Én Konstantinos Czipijesz(?) visszakaptam 6 darabot.
Anno 1687. 12. Decembris szebeni compániabéli Bnczi 

Kozmától vásárlottunk 6 vég fajlandist ez szerint: 1. vég 
veres fajlandis, ul, 341. — 2. vég veres fajlandis, ul. 35*1.
3. vég veres fajlandis, ul. 34'3. — 4. vég veres fajlandis, 
ul. 34. — 5. vég kék fajlandis, ul. 26'1. — 6. vég kék 
fajlandis, ul. 25'3. Summa ul. 1891/2, melynek az ára, 
singit cum fi. 3'70 computálván, tészen fi. 91'25. Item 43 lót 
arany s ezüst galandot, lótját cum fi. T50, teszen fi. 64'50. 
Item 12 sing angliait, singit cum fi. 4'50, teszen fi. 54. 
Egy font ezüstfonalat, in fi. 38 Nyolcz karmasint, egyet- 
egyet in fi. 2'50, mivel kicsinyek voltának, teszen fi. 20. 
Item három vég köz landist, végit fi. 26, teszen fi. 78. Egy 
vég remeket, in fi. 45. Item harmincz sing angliait, singit 
cum 11. 4'50, teszen fi. 135. Tota summa 1226'90.

Anno 1687. a die 27. Julii usque ad diem 1. Mártii. 1688. 
Fogarasi Görög Tamástól vásárlottunk nyolczszáz forint 
ára marhát hitelben, co pro fi. 800 ez szerint: Huszonöt sing 
király szín angliait, singit computálván in fi. 4'50, tészen 
fi. 139'50. Egy vég fajlandist, singit in fi. 3'70, tészen
li. 125*80, lévén benne ul. 34. Tizenötödfél sing kék faj
landist, singit in fi. 3'70. tészen 51'80. Kilenczedfél sing 
sárga tafotát, singit in fi. 2, tészen A. 17. Tizenegy sing 
köz perpetát, singit in fi [hiányzik], teszen fi. 8'40. Hat 
fátyolra való csipkét, egyet in fi. 4, teszen fi. 24. Hat sing 
klárisszín1 angliait, singit in fl. 4'50, teszen fi. 27. Hetven- 
egyedfél sing virágos, török kamukát, singit in fl. T30,

1 Eredeti szövegben Claris s^íw-nek írva.
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teszen fi. 98‘60. Egy vég fajlandist, continet ul. 35, fi. 125'80. 
Egy vég zöld landist, in fi. 25. Tizenhetedfél sing szürke 
remeket, in fi. 35; singit in fi. 2 vévén. Tíz sing tetczin, 
angliai posztót, singit in fi. 4'50, tészen 45. Két font ezüst
fonalat, az jobbikat in fi. 40, az alábbvalót in fi. 37. Mely 
vásárlásokért adtunk kénesőt öt mását, '<*> cent. nro. 5 . 
Faggorasy Tamás mpr. (P. H . ) 1

Anno 1688- die 21. Április. Buczi Kozmától vásár- 
lottunk fél font aranyfonalat, in fi. 2 0 . Iteni tíz lót ezüst 
galandot, keskenyebbet, szélesebbet s középszerűt.

Anno 1688. die 23. Április szebeni compániabeli görög, 
Buczi Kozmának ez ide alább megírt vásároltatásáért 
fizettünk meg ez szerént : Sub dato 1687- die 12. Decembris 
egy vég veres fajlandisért, continet ul. 34‘1, harmincznégy 
singet s egy fertályt. Item más vég veres fajlandist, continet 
ul 35 1. Harmadik vég veres fajlandist, continet ul. 34'3 
Negyedik vég veres fajlandis, continet ul. 34. Ötödik kék 
fajlandis, continet ul. 26T. Hatodik vég kék fajlandis, 
continet ul. 25'3. Summa facit hat végben száznyolczvan 
kilencz és fél sing, melynek singiért cuin fi. 3,70 pénzével 
fizetvén, teszen fi. 701 15, co hétszázegy forint tizenöt pénzt. 
Item három vég rását, continet ul. nro. 73, singit pro fi. 1,25 
pénzével, teszen fi. 91'25 pénzt. Item negyvenhárom lót 
ezüst galandot, lotját pro fi. 1,50 pénzével, teszen fi. 64'50. 
Item 12 sing angliait, singit pro fi. 4'50, teszen fi. 54. 
item egy font ezüst fonalat, pro fi. 38. Item nyolcz kar- 
masint pro fi. 20, egyiket cum fl. 2'50 vévén. Item három 
vég köz landist, végit in et pro fl. 26, teszen fl. 78. 
Item egy vég remeket, fl. 45. Item harmincz sing angliait, 
ennek is singit fl. 4'50 vécén, teszen fl. 135. Az egész 
summa teszen fl. 1226'90 pénzt. Item sub dato 1688. die
21. Április fél font aranyfonalat, in fl. 20. Item tíz lót ezüst 
galandot, lotját fl. T50 vévén, teszen fl. 15. Az két rend
beli vásárlásnak az ára teszen fl. 1261'90, mely pénzt ez 
szerént fizettük meg : á kis ládából kivött, magunk képére vert 
aranyakat nro. 71, a második kis ládából kivött, iskatulyácská- 
ból, ugyan magunk képére vert aranyakat, nro. 11. In summa 
facit aureos nro. 82, in fl. 4,60 pénzében computálandó, 
facit fl. 377'20 pénzt. Item hatodfél mása kénesőt, melyet 
20. Octobris 1687. administráltak, másáját in fl. 160 com- 
putálván, tészen fl. 880. Mely pénzt és kénesőt, úgymint 
fl. 377'20 pénzt, item kénesőt cent. 5 l / 2 egészen és fogyat

1 A 609. lapon emlitettnól valamivel kisebb pecsét nyomása: Egy 
első jobb lábával csillagot tartó, oroszlánt ábrázoló czímer, G TA M O S  
=  G. TAMOS) körírással, a miből Görög Tamás nevét olvasom ki.
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kozás nélkül leváltani Gálfi Mihály uram által, melyről 
recognoscálok hütem s jó lelkemesmerete szerént, kezem - 
írásával és pecsétemmel is megerősítvén, hogy az felyebb 
megírott napig, ad diem 23. Április, énnekem semmivel sem 
adós Onga:

3 7 0  Kosara? icor'Cii sXajja fi. 1261'90. 
rjyoov jfiXia SiaKoaia e£vra sv«. (P. H.)1

Átírt szöveggel:
syá> Któatac UórCi sXa(3a fi. 1261‘90 '7 7 0 0 V yíXia SiaKÓsia

sirvra sva.
Fordítása :

É11 Potzi Konstantinos kaptam 1261'90, azaz ezerkétszáz- 
hatvanegy forintot. 1 2  3

1688. 28. Április Buczi Kozma administrált Szent 
György-napjára tartozandó görögök adóját hatszáz forin
tokat, fi. 600, pro primo termino. Die eodem Buczi Koz
mától vásároltatott Onga hitelben huszonöt sing s egy 
fertály veres fajlandist, egy végben. Quietantiát adtunk.

Anno 1688. 22. Maji. Polycsényi György nevű görögtől 
vásároltatván hitelben Veres Ferencz által sub dato 30. Januarii 
1688. öt nitra sodrott selymet, nitráját in fi. 4'50, tészen 
fi. 22'50. Item hat vég patyolatot, végit in fi. 6 , tészen fi. 36. 
ltem egy nitra selyem sinórt, in fi. 5. Harmadfél nitra 
sodratlan selymet, nitráját in ti. 3'70. Hat vég jancsár 
patyolatot, in fi. 6 . In summa az két rendbeli vásárlás 
tészen fi. 78'75.

Item 21. Maji 1688. Polycsényi György testvérbátyja: 
Szávától is vétettünk hat font aranyfonalat Gálfi által, 
fontját in fi. 36, teszen ti. 216. Teszen ezen vásárlások ára 
in summa fi. 294’75. Adattunk ezen summában Polycsényi 
Szávának két mása kénesőt, másáját in fi. 160, tészen 
fi. 320. Mely fi. 294 den. 75 az felyebb megírt vásárlá
sokért leváltani két mása kén esőt, 0 0  cent. nro. 2. Ennek 
felyűl maradott részét penig, fi. 75'25, az Ongok tárházában 
beadtam, melyről recognoscálok hütöm és jó lelkemesmereti 
szerint, kezem írásával és pecsétemmel megerősítvén :

£ 7 0  oXTjatCa to £7 pa<j>a %ai
Kai pavo Kai trj (3ooXa goo. (P. H.)

1 A kis gyűrűs pecsét körírata KOSTAS POVAOVt
2 A szöveg megfejtését, helyreállítását és fordítását dr.. Darkó 

Jenő  úr végezte.
3 Ez után egy fél lapnyi hely üresen maradt.
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Átírt szövege)el:
k((io vOXiptCa tö gypatyy. xai xai pávw (=(3áXXw) x«t nrjv 

ftoóXXav ;jloo.
Fordítása:

Én Oliztza (?) írtam ezt és ráteszem a pecsétemet is. 1

Anno 1688. die 3. Julii. Kis Kozmátúl vétettünk Gulácsi 
által egy végben veres fajlandist húsz singet s három 
fertályt, ul. 20'3. Item Zoltánytól is veres fajlandist egy 
végben huszonegy singet s egy fertályt, ul. 21'1. — NB. Az 
Regestrumban is beírván, ezekről quietantiár adtunk.

Anno 1688. a die 5. Augusti egyszer is, mászor is 
temetési alkalmatossággal * vétettünk a görögöktűl egyet- 
inásokat e szerint: Szávátúl tizenkét sing fejér fátyolt 
szemfedélnek, co ul. 1 2 , singit vévén in fi. U80, tészen 
huszonegy forintot s hatvan pénzt, oo fi. 21‘60. Ugyan 
Szávátúl három sing violaszín atlaczot, singit vévén in fi. 
2'30, tészen hat forintot s kilenczven pénzt, co fi. 6’90. Ugyan 
Száváiúl hetvenhét sing fekete, síma, török bársonyt, singit 
in fi. 5, tészen háromszáznyolezvanöt forintot, co fi. 385. 
Buczi Kozmától duffla, fekete bársonyt huszonöt singet s 
felet, co ul. 25V2; singit in fi. 7, tészen százhetvennyolez 
forintot s ötven pénzt, fi. 178'50. Buczi Miklóstól huszonkét 
sing duffla, fekete bársonyt, singit in fi. 7, tészen száz
ötvennégy forintot, oo fi. 154. Kis Kozmától jóféle, fekete 
bársonyt huszonnyolez singet, singit in fi. 7, tészen száz- 
kilenczvenhat forintot, fi. 196. Ugyan Kis Kozmátúl hat sing 
mettzin1 * 3  angliai posztót, singit in fl. 4‘50, tészen huszonhét 
forintot, co fl. 27. Kis Miklóstól két vég egész véges bagaziát, 
végit in fl. 2, tészen négy forintot, fl. 4. Szikszai Jánostól 
tíz vég fél véges bagaziát, végit kilenczven pénzen, cum 
den. 90, tészen kilencz forintot. In summa az vásárlás tészen 
kilenczszáznyolczvankét forintot, fl. 982. Melyeknek az árát 
meg nem adtuk. Dátum in castro nostro Radnót, anno et 
die ut supra.

Item az ór, Teleki uram Beszterczén vásárlóit fekete, 
angliai posztót, ul. 34, Nagy Pál urunk is ul. 9, in summa 
ul. 43. Item Marusvásárhelt is vásárlóit ugyan angliait, 
ul. 38, cum fl. 4‘50, melynek ára tészen fl. 364‘50.

1 Dr. Darkó Jenő úr szíves megfejtése, helyreállítása és fordí
tása szerint.

- A fejedelemasszony temetése alkalmából, a ki 1688 aug. 3-ikán 
halt meg s egy hónap múlva volt a temetése az almakereki tem
plomban. V. ö. Apafi M. Naplója megfelelő bejegyzéseivel.

3 A rendesen használatos meczín (=megyszín) írásmódtól elté- 
röleg, itt így!
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1689. 6. Maji administrált Buczi Kozma, görögök bírája 
Szent-Györgynapi görögök adaját hatszáz forintokat, fi. 600.

1689. 15. Augusti. Radnótrúl bocsátván el az szebeni 
görögök bíráját, Boczi Kozmát, hogy Lengyelországból 
vásárlásokat hozzon, ez szerint adatván pénzt kezében Őnga : 
Fűszerszámra verestornyi harminczad proventusa-féle pénz
bűi fi. 500. Az udvar népe szükségére angliai posztót nyolcz- 
száz singre, ni. 800. singire fi. 3’30 compntálván. két- 
ezerhatszáznegyven forintot, fl. 2640, mely pénznek fl. 1000 
udvarhelyi korcsomapénz-féle, item ti. 1000 radnóti kor- 
csomapénz-féle, aur. 150 száz papok honorárium aranyok-féle. 
Ezt tartozik igazán meghozni, ha penig meg nem hozná, vagy 
gondviseletlensége miatt elveszne, javaibúl vagy az companiá- 
jébúl tartozzék megfizetni, xoaia«; rcooXoo. (p. h ) 1

1690. 6. Maji adtunk két görögöknek négy mása kén
esőt, másáját compntálván cum fl. 160, adták meg az árát 
fl. 640.

Czigányok.
Anno 1687. 26. Julii. Capra György, aranyász czigányok 

vajdája, administrált pro hoc anno poraranyat, p. 40, nehezék- 
jéért fizetvén cum fl 1'80, tészen in summa fl. 72. Qu.

NB. Sorbán vajda, az mely 60,000 sindelyszeget béadott, 
annak 30,000-ét Bethlen Gergelynek adtuk ; kétezerét rad
nóti szükségre, 34,000-ét fogarasi szükségre, 1000-et Boér 
Sigmond uram keze alá.

Anno 1688. 20. Julii administrált Stepán vajda maga 
compániájábúl annuatim tartozó poraranyat, p. nro. 40, 
fizetvén praefectus uram által nehezékjeért cum fl. 1 '80, 
fizettünk fl. 72.

György vajda p. nro. 3972, fizettünk érette fl. 71'20
Dragumir vajda p. nro. 39, fizettünk érette fl. 70'20
In summa administráltak p. nro. 1181/2, in summa 

fizettünk praefectus uram által fl. 213‘30 Ebesfalván, mely 
pénznek fl. 135'72 az negyvenkettődik jegy alatt levő 
pénzből való,1 2 fl. 77'58 fogarasi korcsomapénz. Ez szerint 
az Registrumban is fel van írva.

Anno 1688. 21. Julii. Nán János, László vajda, mindketten 
rézmíves czigányink vajdájok, annuatim companiájoktú 
járandó adót, pro anno praesenti 1688. administrálták tár
házunkban, úgymint százötven magyar forintokat, fl. 150

1 A piros viaszba nyomott czímeres, gyűrűs pecsét körirata 
ugyanaz, a mint fentebb láttuk.

2 T. i. a fejedelmi tárházban elhelyezett pénzeszacskók közűi 
a 42-ik számjegy alatt lévő pénzből.
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mely adininistratiorúl praesentium testimonio quietáljuk, pro 
futura cautela. Ebesfalva.

Anno 1688. 5. Septembris. Kapra György vajda admi
nistrált tárházunkban negyven nehezék poraranyat, p. nro. 40, 
melylyel annuatim tartozott, nehezékiért fizetvén fi. 1‘80, 
teszen in summa az ára fi. 72. Ebesfalva.

1689. 5. Julii administrált Stephan vajda poraranyot 
negyven nehezéket, <x> p. 40. Item Dragumér vajda admi
nistrált poraranyot, p. 40. Mindezekért fizettünk a vajdáknak, 
cum fi. 1'80 nehezékiért, Markucsán Péter dévai udvarbíró 
ratioiért conveniált pénzbűi, fi. 144.

1689. . . .  1 Septembris. Medgyesen administrált Mihály 
vajda poraranyat, negyven nehezéket, <*> p. 40. Item Kapra 
György is administrált ugyanakkor poraranyat, p. 40. Mind
ezekért fizettem a vajdáknak, cum fi 1'80 nehezékjeért, az 
rézmíves czigányok adójokból fi 144.

1689. . . . 2 mensis Septembris. Radnóthoz rézmíves 
czigányok vajdájok, László vajda képében administrálta Nán 
János vajda esztendei adajokat, fi. 150.

Anno 1689. 11. Novembris. György vajda administrált 
Fejérváratt poraranyat pro anno praeterito 1687. p. nro. 40. 
Item pro anno 1689. administrált negyven nehezéket, ^ 
p. nro. 40, két esztendőre. ín summa p. nro. 80, melyért fizettem 
néki nehezékjéért fi. 1 80, teszen in summa az ára fi. 144.

Anno 1690. 23. Februarii pro anno 1689. Stephan 
Muntye, aranyász czigányok egyik vajdájok administrált 
Fogarasban poraranyat negyven nehezéket, p. 40.

Item eodem die et anno, ugyan pro 1689. tartozó por- 
aranyat, pro anno praescripto, Dragumir vajda is admini
strálta negyven nehezéket, <x> p. 40. Melyért fizettem nékik 
nehezékjeért fi. L80, teszen in summa ára, fi. 144.

1690. 25. Julii. Nán János, rézmíves czigányok vaj
dája administrált rézmíves czigányok két compánia adajakat, 
fi. 150, melyet percipiált. Radnót, Veres Ferencz mpr.

S z é k e l y h í d .
Több odaki való proventusokkal elegy.

Anno 1686. 28. Januarii nemzetes Olasz Ferencz somijai 
kapitány hívünk administrált létai adót, fi. 1‘20. item korcsoma 
proventust, bor és seprű árát, fi. 79. In summa flór. 199.3

1 2 A nap jelzése hiányzik, de a bejegyzésre iires hely maradt.
3 Több bejegyzés nincs, habár a Székelyhídi czímhez nyolcz 

levélnyi üres helyet tartottak fenn.
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K a t o n a .

Anno 1686.1. Februarii viasz administráltatott libr. 45. Qu.
15. Februarii administrált katonai udvarbíró, Székely 

András jószágbeli proventus pénzt. fi. 115. Őszi tömlőtúrót, 
cont. libr nro. [hiányzik].

10. Mártii administrált Székely András egy mása gletet 
in fi. 14, tizennégy forintban, cent. nro. 1. Qu.

Anno 1686. 5. Septembris. Vásárhelyi Mihály katonai 
számtartó administrált egy mása gletet, cent. nro. 1, 
melyet, mivel meg nem irta ekkor, hogy vötte, quietáltuk 
úgy, hogy szokott árában acceptáltassék és mint vötte, hiteles 
testimoniumot adhibeáljon. A glétet Ferencz bolrjában töttiik.

Anno 1687. 9. Januarii. Az inventátorok által admi
nistráltatott néhai Székely András udvarbíró és Vásárhelyi 
Mihály számtartó idejekbeli restantia proventust, százkét 
forintot, Ű. 102. Miklós deáknak kiadtam qu.

13. Április administrált borgói adó-nesteket ötvent.nro. 50.
Anno 1687. 30. Maji. Sárközi István katonai udvar- 

biránk administrált régi lépekbűl kifőzött viaszát, libr. 30. 
Ezidei lépbül kifőzött viaszai, libr. 20. Qu.

Anno 1687. 31. Julii administrált Sárközi István Besz- 
terczén inventáriumban adatolt két általagban színmézet, 
ur. 12‘3. Megholt méhek kosarából percipiált színmézet, 
ur. 1 '4, egy általagban. Item Beszterczén inventarium szerint 
percipiált: Irósvajat, in vas. 8, ur. 14. Ezidei írósvajat, 
ur. 1'4. Új sajtot, nro. 10, cont. libr. 145. Inventarium 
szerint percipiált három tömlő túrót, 1686. esztendőbelit, 
libr. 433. Qu. — NB. Megméretvén a túrót, találtatott 81 font 
híjával, melynek testimoniumát adták itélőmester uram 
Száva nevű deákja és Bessenyei nevű étekfogó.

28. Septembris administrált Sárközi István pro an
1686. tartozó, megholt tisztek idejebeli restantiát, kész
pénzt, fi. 150‘50. Item maga idejebeli korcsoma proventust, 
borgóit, fi. 51. Várallyai korcsoma proventust, fi. 49. Katonai 
korcsoma proventust, fi. 493. Bányabiiki korcsoma pro
ventust, fi. 50'92. Summa fl. 200.

Anno 1688. die 26. Januarii katonai udvarbiránk admi
nistrált harmadévi irósvajat, ur. nro. 3‘2. Item 1687. esz
tendőbeli irósvajat, ur. nro. 7 5.

Anno 1688. diebus 26. Januarii et 16. Februarii katonai 
udvarbiránk maga relatioja szerint administrálta 126 kosár 
méheknek az sonkolyos mézét.

Anno 1688. 10. Septembris katonai udvarbíró, Sárközi 
István administrált katonai proventuspénzt, fl. 300. Felvitték.
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Anno 1689. 24. Mártii katonai udvarbíró, Sárközi István 
administrált pro 1687. et 88. borgaiaktól tartozó taxa- 
nesteket nro. 100, százat. Item, katonai oláh pap urbárium 
szerint tartozó rókabőrt, nro. 2.

Anno 1689. 15. Decembris. Sárközi István katonai 
udvarbíró administrált Fejérvárra Ön gok tárházában pénzen 
eladott gyapjak és sajt árát. Item korcsoma proventus- 
pénzt, fi. 300.

1690. 20. Április administrált t. n. Bethlen Miklós 
uram őkglme kezén forgott restantia búza árát két ízben, 
fl. 2526.

Anno 1688. dézmaborok ára administratioja.

Anno 1688. 1. Decembris kis-ekemezei processusbeli 
v. dézmás. Fogarasi László administrált azon processus 
dézmaborainnk árát, pénzűi fizetvén bé némelyek, fl. 164.

Anno 1688. diebus Decembris. Baló Mátyás uram 
administrált marosvásárhelyi dézmaborok árát, fl. [hiányzik].

Anno 1690- 21. Április nemzetes marusvásárhelyi Baló 
Mátyás uram administrált pro 1689. jutott dézmaborok 
árát, fl. 75.1

Colosvár.

Anno 1690. 11. Novembris. Kolosvári számtartó, Székely 
István deák uram administrált Kolos-Monostoron kikorcso- 
mált borok árát komornik Veres Ferencz uram kezéhez 
száznegyvennyolcz forintot harminczöt pénzt, fl. 148'35.

Anno 1687. Az fejér iskatulyában lévő czímeres ezüst 
kalamárist adtuk Ifiú Urunknak.

1 A Naplóban ezt követöleg s néhány üresen hagyott levél után 
egy P o h á rn o k o k  kezek n é l fo rg ó  m a rh á k  ez. egy levélnyi felsorolás 
következik. Majd ismét néhány levélnyi üres hely után N é m e ly  bonu- 
m o k n a k  k ia d á s a , bevéte le , v a g y  t r a n s la t io ja  e g y ü v é  s  m á s u v á  czímmel 
terjedelmes leírásokat kapunk arany- s eziistneműek háztartási, ruhá
zati czikkek stb. felsorolásairól. Az ezt követő s fentebb a szövegben 
C o lo s v á r  ez. alatt olvasható egy bejegyzés után a S p e c iá lisa b b  con- 
v e n tio k n a k  le ír á s a  czímmel egybefoglalt díjlevelek, alkalmi fizetések 
feljegyzésének sora következik. Mindezek az udvartartási gyűjtemény 
megfelelő csoportjainak keretében ezután fognak megjelenni. A szö
vegben itt még csak a naplókötet utolsó (589.) lapjára s a hátúlsó 
tábla belső borítólapján lévő néhány feljegyzést közöljük s végül a 
Napló ezen IV. könyvének 237. és 238., legvégül pedig a 190. és 191. 
levelei közé betett papirszeletnek tartalmát, mely utóbbinak írása 
ugyan a Napló idejénél valamivel későbbi keletű, de a Napló-könyvek 
múltjára nézve érdekes feljegyzést foglal magában.
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2. Julii. Ebesfalvárúl hoztanak egy új rézboritót; két 
újítottat, melynek az árát Onga megkülte. Bolyaihoz adtuk.

Adjuk tudtára mindeneknek az kiknek illik ez levelünk 
rendiben, quod in hoc anno 1687. 21. Augusti küküllővári 
sokadalmi alkalmatossággal az mely fajlandisokat nemzetes 
Pápai Pál uram Onsgoknak komornyikja Onsgoknak vásár- 
lőtt volt, azon vég posztókat itt Fogarasban őnsgok vissza
adatták minékünk egészben; az kiknek pedig elmaradt, arról 
Onsgok nemzetes Gulácsi Albert uram által kénesővel con- 
tentáltak és mivelhogy kezünkhöz vöttük a posztót s conten- 
talódtak, adjuk ezen testimonialisunkat pro futura cautela 
üde nostra mediante. Dátum in Fog;iras.

Buczi Kozma előtt: Morgan Demeter,
Fag arasi Tamás.

NB. Kis Kozma legénye Szebenben adott quietantiat 
Gulácsi uram által, mikor kénesővel contentáltuk.

Párja az fekete, bársony erszényben találtatott czédulának:
Néhai Vellikei László pénzéből maradt arany, egy 

tízessel együtt, nro. 59. Apró pénz nro. 61. Impr. tallér nro. 2. 
Leonis 1. Félkeresztes tallér, garas pénz den. 75. Pogány 
pénz 1.

Anno 1684. 18. Junii. ítélőmester, Alvinczi Péter uram
nak adtunk nro. 10. Director Barrabás uramnak nro. 10. 
Professor Dési uramnak nro. 8.

1684. 22. Augusti. Ifjú Urunk övéhez, aur. 24. Item 
aranyazni, aur. 7.

Anno 1687. 9. Maji. Ménlovakat e szerint küldöttünk . 
Ebesfalvára, Vajda adta, szürkés, száraz kehest. Katonában, 
Dési keze alúl, aranyszőrű fakót. Radnótra, Almási ke/.e 
alúl. egerszőrű fakót. Kománára, Almási keze alúl, sufa fakót.

Ifüú Urunk vaságya, brassai lakatos csinálta, nyomott 
libr. 88.

Anno 1687. Fráter István adott az tisza konyhára: 
Vasnyársot, nro. 2. Vasrostélyt, nro. 2. Item Boldvaihoz, 
spéklő vasat, nro. 10. Ferenczhez, srófot, nro. 5. Gyékények 
felszegezésére vasszeget, nro. 202.
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Anno 1688. 21. Junii. Az Fagarasban és Sárkányban 
teleltetett marhákat megszámlálván, melyeket Balásfalvárúl 
hajtottak volt ide, találtattak elholt marhák ez szerint:1 
Harmadfű téhen, az sárkányi határon, döggel holt el, nro. 3. 
Harmadfű tulok, nro. 1. Ezidei ökörborjú, nro. 1. Nyúztak 
is meg konyhára : Kitört lábú öreg ökör, nro. 1. Egy tehenet, 
nro. 2.2 Tavalyi ökörborjút, nro. 1. Tavalyi ünőborjút, nro. 1. 
Ezidei ökörborjút, nro. 1. Item, holt meg öreg, béres 
ökör, nro. 2. Öreg béres ökör maradt Fagarasban, nro. 5- 
Deésy János mp.

Az kománai határon holt el balásfalvi marha: Öreg 
ökör, nro. 1. Negyedfű tulok, nro. 1. Harmadfű tulok, nro. 3. 
Öreg tehén, nro. 1. Harmadfű tehen, nro. 5. Öreg ökör 
maradt Kománán, nro. 6. Hatodfű sánta tulok, nro. 1. 
Kománai számtartó, Bojér László mp.

Szeben felől Fagarasban hajtván az balásfalvi pász
torok az balásfalvi marhát, az úton holt el dög miatt 
Hatodfű tulok, nro. 1, melynek bori elesett az pásztor 
lovárúl, éczaka nyargalván az ménes után. Negyedfü tehén, 
nro. 1. Praefectus uram őklme jelenlétében megeskettük az 
balásfalvi pásztorokat és ez szerint vallottak. Fagaras díe
22. Junii, anno 1688. Absente domino provisore, rationista 
Komanensis, Ladislaus Boér mp.

*

Generosus dominus Joannes Tolnai de Séllye, causarum 
fiscalium in Transilvania agitandarum director, ratione officii 
sui Libros quosdam in tribus corporibus existentes Proven- 
tuum Regalium ut et Celsissimi quodam Michaelis Apafii 
Senioris, Principis Transilvaniae propriorum bonorum seu 
patrimoniorum proventum et erogationem continentes, anno 
1667. ad annum usque 1691. continuative confectos in ea 
saltem parte, in qua census et decimarum, seu earundem 
redemptio a capitulis et praedicantibus Saxonicis aerario 
régió annuatim administrata fuisse dignoscitur, ad trans- 
sumendum proclamari curat 1°, 2° et 3°.

1 A Naplóba betett, 237V2 jelzésű, külön papirszeletnek itt követ
kező leírását ugyanazon külön papiroson a Fogarasból 1688. jún. 
21-ikén Balásfalvára hajtott marhák felsorolása előzi meg, melyet 
egész terjedelmében a Napló szövege is közöl. (V. ö. e kötet 558. lap
jával.) A jegyzék ezen részét ennélfogva itt mellőztük.

* így; számmal: nro. 2.



NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.

Aba posztó (fehér, veres) 231.
233. 234. 248.

Ablakra való háló 515. 
Ábrahám, zsidó 337. 489. 
Ábrahám Ferencz 443. 444. 
Abrak 553.
Abroncs (vas) 357.
Abrosz (dézma lenfonalból, vas

tag) 127. 248. 290. 307. 
313. 404. 410. 522. 530. 
532. 573. —  1. Fogarasban 
szőtt, Krakkói a. is. 

Abrosznak való vászon (koczka- 
forma, sáhos) 130 .132 . 142. 
143. 285. 288. 290. 291. 
294. 300. 308. 310. 384. 
386. 395. 404. 515. 516. 
564. 569. 574. — 1. Ebes
falván szőtt, Fogarasban 
szőtt, Fogarasi, Segesvári, 
Segesvárt szőtt a. is. 

Abroszok ára 90.
Abrudbánya 39.
Abrudbányai adó 331.
—  adó arany 35.
—  biró 331.
—  nemesség hadmentességi 

arany adója 339.
— restantia arany 35.
—  taxa arany (kénesöben fo

gott) 152. 154. 162. 167. 
169. 171. 331. 334. 336. 
340. 345. 351. 4 8 5 .4 8 8 .

Abrudbányaiak 35.
Abrugyfalva 276.

Abrugyfalvi summás jószág 34.
— taxa arany (két:esőben fo

gott) 155. 157. 161. 164. 
171. 173. 174.

Adó 1. Abrudbányai, Bocskói, 
Ebesfalvi, Felsövisti, Gál- 
falvi, Hosszúmezei, Res
tantia, Szebeni. Viski.

—  arany 1. Abrudbányai.
—  bor 1. Felsövisti, Márton- 

telki, Szépmezei.
—  bor ára 549. 550.
—  — ára proventus 1. Po- 

rumbáki.
—  ezüst 115.
—  hal 256. 257. 273. —  1. 

Bocskói, Máramarosi a. is.
—  nyestbőr 1. Borgói.
—  rókabör 1. Felsövisti.
—  vágómarha 1. Felsövisti.
Adója 1. Arany ász czigányok,

Boérból álló pap, Boérek 
czigányvajdái, Czigányok, 
Dulfalvi fundus, Görögök, 
Hajóvámos, Herszényi Kom- 
sa, Huszti taxás fundusok, 
Kerczi jobbágyok, Kézdi 
capitulum, Kőhalmi capi- 
tulum, Marsinai Raduly, 
Me’dgyesi capitulum, Papok, 
Paraszt emberből álló új 
pap, Régeni capitulum, Réz
műves czigányok, Sátoros 
czigányok vajdái, Seges
váriak, Szász papok, Szász-

40Szádeczky B.: I. Apafi M. fejedelem udvartartása.
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sebesi capitulum, Szegé
nyek, Szerdahelyi capitulum.

Adópénz 1. Albisi, Bagosi, Bara- 
konyi, Bocskói, Cséfai, Dar- 
nai, Diószegi, Felsővisti, Fo- 
garasföldi, Fogarasi, Hegy- 
közpályi, Hunyadvármegyei, 
Karasztelki, Királyi, Ko- 
mánai, Közepesi, Lázári, 
Lázi, Létai, Micskei, Mihály- 
falvi, Monospetri, Nagylétai, 
Oláhcsatári, Petrelenyi, Por
tára deputált, Porumbáki, 
Sánczi, Székelyhídi, Telegdi, 
Terebesi, Terjei, Udvarhely
széki, Varvizi, Visti, Za
la tnai.

Adóperceptor, fogarasföldi 1. 
Lészai István, Luczai Sor
bán, Pattantyús Kristóf.

— generális 131. 262. 263. 
—  1. Lipcsei György, Sárosi 
János a. is.

Agár 398.
Ágy, tábori 398.
Ágyúpor 291. 534. —  1. Béldi- 

féle, Fogaras várbeli a. is.
Ajtónállók, fejérvári 115.
Ajtónállónak báránybőr-bélés 

410.
Alakortermés 1. Dévai.
Albisi adópénz 191. 344. 4 6 6 — 

469.
Algyógy 1. Gyógy.
Ali bég 112.
Aljában szőtt matéria 472.
Alma 92. 133. 315. 323. 411. 

579.
Almádi bor ára 396.
Almaeczet 202. 495. 496. 504. 

536. 538. 563.
Almaforma üveg (sutus) 139. 

3 1 1 - 3 2 0 .  323. 326. 530. 
534. 535. 538— 547.

Almakerék 8 . 9. 106. 203. 277.
375. 410. 475. 562. 568.

Almakeréki bor (majorság) 70.
—  bor ára 9. 17. 287. 379.

381. 396.
—  búzacséplés 67.
— búzatermés (dézma, major

ság) 66. 67. 69. 71. 72.
—  búzaverem 67.
—  búzavetés (őszi) 66 .
—  czigányok adója 207. 406.
— dögbőrök ára 207.
—  extractus 70.
—  gondviselő 1. Borbély Já

nos, Fazakas Mihály, Szőcs 
Bartos.

—  gostina pénz 389.
—  gyapjú ára 406.
—  korcsoma pénz 66 .
—  pénz 65.
—  számtartó 1. Zalatnai Péter.
—  udvarbiró 1. Borbély János.
—  zabcséplés 67.
—  zabtermés (majorság) 66 .
—  zab vetés 67.
Almási . . . 623.
Alsó János 348.
Alsó leány (mint udvari alkal

mazott) 130. 513. 
Alsóhegy (Almakeréki gazda

ság) 70.
Alsókománai assessor boérok 

honoráriuma 8 . 13.
—  búza 12.
—  búzatermés 7.
—  rozstermés 7.
Alsóoroszi 277.
Alsóporumbák 20. 559. 
Alsóporumbáki főplajás hono

ráriuma 10.
—  proventus pénz 318.
—  rozstermés (tavaszi) 21. 
Alsószombatfalvi búza 12.
—  búzatermés (majorság) 7. 

9. 15.
—  hídvám pénz 298.
—  rozs 12.
— rozstermés 7. 9.

Á
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Alsóucsa 15.
Alsóucsai oláh esperest 1. Popa 

Many.
—  —  —  honoráriuma 8 . 13. 
Általlátó tányérüveg 537.
—  üveg 136. 138. 286. 317. 

325. 538.
Általvetö 205. 206. 207. —  

1. Szőr a. is.
Alumnusok, feiérvári kollégiumi

376. 455.
Alvincz 185. 199. 200. 225. 

229. 276. 421. 424. 426. 
607. 608. —  1. Vincz 
a. is.

Alvinczen anabaptisták telepí
tése 108.

Alvinczi anabaptista posztócsi
náló 108.

—  árpatermés 44.
—  bírságpénz 44.
—  bor (dézma, majorság) 44.

58. 141.
—  bor ára 148.
—  búzatermés (majorság) 44.
— conventios posztócsináló 177. 

178.
—  gyapjú 353.
—  István 33. 106. 109. 111.
—  János 81.
—  —  huszti számtartó 273.
—  —  kapnikbányai gondviselő

360— 363.
—  jövedelem (1667— 1688.) 

44— 45. 177— 178. 352—  
354. 478.

—  kis konyha 178.
—  korcsoma árenda pénz 353.
—  —  bor ára 44.
— —  bor lucrum 353.
—  —  pénz 50. 177.
—  korcsomáros 44.
—  német posztócsináló 178.
— Péter 88 . 175. 273. 276.

279. 298. 473. 588.
—  —  akrostichonja 279.

Alvinczi Péter máramarosi ka
maraispán 271.

—  posztó (egyszer-, kétszer- 
ványolt) 177. 1 7 8 .3 5 2 .3 5 3 .

—  prédikátor 354.
—  rozstermés (tavaszi) 44.
—  számtartó 1. Árpási István, 

Zöldi Márton.
—  udvarbiró 1. Maxai Ferencz, 

Nagy István, Zöldi Márton.
—  új keresztény posztócsináló 

177. 178.
—  új keresztények 478. 
Ámpolna 508.
Anabaptista posztócsináló (al

vinczi) 108.
Anabaptisták, Magyarországból 

betelepített 108.
—  Morvaországból kiűzött 108.
—  telepítése Alvinczen 108. 
András deák 8 . —  1. Székely

András, Váralyai András a. is. 
Angliai posztó (czitromszín, fe

kete, hajszín, királyszín, 
klárisszín, meggyszín, mi- 
niumszín, narancsszín, rózsa
szín, testszín, veres) 112. 
181. 184. 219. 222. 233. 
236. 2 3 8 — 240. 261. 267. 
283. 330. 332. 41 6 — 418. 
446. 453. 471. 473. 482. 
492. 563. 564. 606. 607. 
609— 612. 615. 616. 618. 
619. —  1. Császár lovára, 
Fej edelemaszszony számára, 
Lugosinak, Török követnek, 
Vajda Péternek való a. is.

—  posztó ára 472.
Ánismag 96. 140. 253. 
Ánisvíz 252.
Annis asszony boltja 546. 
Apafi Mihály 39. 74. 75. 91. 

96. 180. 185. 202. 
203. 229. 247. ‘265. 
267. 279. 280. 322. 
355. 416. 417. 438.

40*
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439. 448. 472. 476. 
478. 4 9 0 — 492. 500.
501. 503. 504. 511.
559. 588. 592. 596. 
598. 603. 624.

Apafi Mihály commissiója 424. 
426.

—  — ezüst pallosa 115.
—  —  hintójára adott pénz 94.
— — húga (Henter Klára)

lakodalma Kollatovith 
György gyei 113.

—  — képére vert ezüst tallér
163.

—  — poharai 4.
— —  quietantiája 424.
—  —  szekere 117.
—  Mihály II. 280. 348. 401.

473. 476. 478. 480. 
550. 553. 622.

—  —  ágya 623.
— —  fejedelemmé választása

450.
—  —  iratai 120.
—  —  lovászai 529.
— —  öve 623.
—  —  újesztendei ajándéka 598.
—  Zsuzsánna 197.
Apatsai István 422.
Apoldi bor ára 289.
Apor István (altorjai) 257. 

332. 341. 351. 387.
440. 441. 482. 486.
603.

—  — brassói harminczad áren-
dátor 253. 254.

— —  dési harminczad áren-
dátor 435.

—  — dési harminczados 592.
598.

—  —  kolozsvári harminczad
árendátor 435. 588.

—  — kolozsvári harminczados
592. 598.

— — láposi harminczad áren
dátor 435.

Apor István láposi harmincza
dos 592. 598.

— —  máramarosi harminczad
árendátor 588.

—  —  szigeti harminczad áren
dátor 435.

—  —  szigeti harminczados
592. 598.

— —  törcsvári harminczad
árendátor 251— 255.
422—438. 440. 587—
589.

—  —  törcsvári harminczados
275. 590—601.

—  —  inasa 426.
—  —  kölcsöne 601.
—  —  reversalisa 431.
— —  szolgája 594. —  1. Rá

kosi a. is.
—  —  vásárlása 253.
Apostorf 287.
Aprólékos pecsenye 534. 535.
Aprópor 534.
Aquavita 386. 401. 407. 411. 

283.
— festő 102.
Aquavitának való üveg 311. 

317. 318. 320.
Arany (olvasztott, próba vá

lasztott, vert) 30. 39. 41. 
91. 162. 187. 188. 220. 
221. 223. 235. 269. 270. 
280. 335. 344. 4 1 8 — 420. 
489. —  1. Adó, Birság, Con
tractus szerint való, Czebei, 
Czementelésre adott, Czikin, 
Fodor György-féle, Frisseit, 
Harminczad árenda, Kap- 
nikbányán vert, Kénesőben 
fogott, Magyar, Medgyesi, 
Nagybányán vert, Por, Por
tusi, Restantia, Summa, Tá
nyérok aranyozására való, 
Taxa, Termés, Zalatnai, Zá
logba vetett, Zsigmondbánya- 
féle.
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Arany administratiója (1673—  
1679.) 165— 177. 179—  
185.

—  árenda arany (kénesőben csi
nált) 32.

—  csipke 184. 222. 241. 251.
475. 606. 610.

—  czementsár 114.
—  fonal 130. 161. 164. 181.

184. 248. 320. 428. 564.
607. 6 0 9 - 6 1 1 .  617.

—  galand 164. 222. 242. 251. 
606. 610. 615. 616.

—  kanál 4.
—  pénz 224. 228. 310.
—  tallér 39.
—  adó 1. Hadmentességi. 
Aranyász czigány-compania 34.

268. 294.
—  czigányok 35. 37. 38. —  1.

Dragumér Manye, Kriste 
Pompa, Zalatnai a. is. 

—- —  adója 268. 269.
— — vajdájal.Baboni György,

Demeter, Eötvös Mihály, 
Farkas Mihály, György, 
Kapra György, Mihály, 
Muntye Stephan, Nyer
ges György, Vaszilia. 

Aranybányászok 33.
Arany fogásra való kénesö 43. 
Aranymíves láda 280. 
Aranynyal való járás (csempé

szés) 41.
Aranyos czement ezüst 187.
— ezüst 1. Kapnikbányai.
—  fonal 236.
—  pántlika (hajszín, testszín, 

dufla) 241.
— pohár egymásban járó 4. 

Aranyosmelléki aranypor 38. 
Aranypor, aranyosmelléki 38. 
Arany választás 36. 
Aranyválasztó bére 187. 
Arányváltás 30— 41. 112. 129.

1 5 4 .1 5 5 .1 6 4 — 1 7 7 .1 7 9 —

1 8 4 .2 6 6 .3 2 9 —3 5 1 .4 7 9 —  
4 8 1 .4 8 4 .4 8 6 — 4 8 8 .4 9 0 —  
492. 555. 590.

Arányváltásra való pénz (adott, 
kölcsönkért, küldött) 131. 
182. 297. 306.

Aranyváltó 1. Batizi János, be
lényesi Nagy Mihály

—  hely 111.
Arany verés 41.
—  ára 39.
—  elszámolása 489.
Árenda 1. Dévai, Harminczad.
—  arany 1. Beszterczei har

minczad.
—  jövedelmek (1667— 1690.) 

78 — 82. 226— 229. 421.
604.

—  pénz 1. Alvinczi korcsoma, 
Bárányváltó, Belsőszolnok 
vm., Beszterczei vám, Bor- 
bereki korcsoma, Doboka 
vm., Fejér vm., Görögök 
adta, Gyalui havasi, Har
minczad, Hunyad vm., Ko- 
lozs vm., Küküllö vm., Por
tusi, Sóakna, Szászvárosi 
capitulumbeli, Torda vm., 
Tordai, Vám, Váradgyai.

—  perceptorok 1. Bencze 
György, Boncza György, 
Borsi István, Bosodi Miklós, 
Farkas István, Fülpössy 
Márton, Gellén János, Mus- 
nay Márton, Nagy-Bocsányi 
Ferencz, Prelukai László, 
Rácz János, Szabó János, 
Tolnai István, Uzoni Mihály, 
Zalányi Pál.

—  proventus 1. Üvegcsür.
Árendája 1. Besztercze, Portus,

Sóaknák, Szászvárosi szász 
papok.

Árendátor 1. Harminczad.
Árendátorok 1. Boncza György, 

Gerlestey István, Páter Já
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nos, Páter Kristóf, Szegedi 
György, Tisza István.

Áros János, brassói görög ke
reskedő 181.

Árpa 1. Balázsfalvi, Küküllö- 
vári, Porumbáki, Radnóti. 

Árpakása (praebenda) 130. 138. 
287— 290. 294. 300. 301. 
3 0 5 — 307. 309. 310.
312— 3 1 8 .3 2 2 — 326.377 . 
490. 512— 517. 520—
522. 530. 534. 536— 538. 
540. 541. 543. 544. 546. 
547.

Árpás 15.
Árpási István 96. 449.
—  —  alvinczi számtartó 178. 
Árpaszalad 138.
Árpatermés 1. Alvinczi, Balázs

falvi, Dévai, Ebesfalvi, Fe
jérvári, Gálfalvi, Hondorfi, 
Katonai, Radnóti, Számos- 
újvári, Szamosújvári vár- 
jószági.

Árpavetés 1. Dévai, Szamos
újvári.

Árvíz 1. Dévai, Kománai.
— által elvitt búza 66 .
Ásó 186. 357. 359. 495. 501.

502.
Assessor boérok honoráriuma 1. 

Alsókománai, Fogarasi, Ko
mánai, Porumbáki. 

Asszonyfalvi bor lucrum pénz 
150.

Asszúbaraczk 579. 
Asszúgyümölcs 142. 316. 398. 

535.
Asszúszilva 315. 353. 391. 

398. 406. 4 1 1 — 413. 498. 
562. 569. 570.

— ára458.— 1. Udvarhelyi a. is. 
Asztalkendő 132. — 1. Seges

vári a. is.
Asztalkeszkenő 291. 294. 385. 

391. 395. 404. 410. 515.

565. 569. 574. —- 1. Ebes
falván szőtt, Fogarasban 
szőtt, Segesvári, Segesvárt 
szőtt a. is.

Asztalnokoknak való posztó 174. 
Asztalos, fejérvári 261. 
Asztalosinasnak való bőrdolmány 

522.
— —  saru 527.
Asztalra való bőr 94. 252 . 253. 

427.
—  —  nyomtatott bőr 275. 
Átalag, vasabroncsos 399. 
Atlacz (égszín. hajszín, sárga,

veres, violaszín, virágos, zöld) 
165. 184. 185. 222. 239.
251. 367. 485. 487. 618.

Bab (kerti) 566. 581.
Baboni György, aranyász czigá- 

nyok vajdája 26 8 — 270. 
Babtermés 1. Görgényi. 
Babvetés 1. Petelyei.
Bádog 393.
—  pléhtábla 592.
Bagai oláh pap 364.
Bagaria talpbőr 517. 521. 527. 
Bagariabőr 129. 135. 140.

141. 286. 287. 290. 293.
299. 304. 307. 308. 513.
515. 522.

Bagazia, perzsiai 165. 236.
249. 471. 611. 618. 

Bagosi adópénz (Sz. Mihály napi) 
192.

Bajczai porarany 351. 479. 
484. 487. 488. 490— 492.

—  summa porarany 488. 491. 
492.

Bajniczai új bánya preventus 
porarany 357.

Bajomi bor 58.
—  bor ára 378. 525. 526. 
Bak Pál (szentimrei) udvarhelyi

gondviselő 270. 271.
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Bakkra való láda borítására ökör
bőr 135.

Bakos János 429.
Balázsfalva 17. 70. 71. 77. 

82. 102. 104. 112. 122.
144. 195. 216. 225. 262. 
276. 329. 386. 390. 507. 
599.

Balázsfalvi árpa 62. 204. 205. 
372. 374. 556.

—  árpatermés (dézma, major
ság, őszi, tavaszi) 59— 62.

—  bor (dézma, majorság) 57. 
60. 61. 141. 146. 202. 553.
555. 557.

—  bor ára (dézma, majorság) 
38. 59. 125. 145— 147. 
loO. 195. 196. 377. 378. 
380.

—  bor lucrum pénz 59.
—  borseprö 146.
—  búza (2-ik és közczipónak 

való, majorság, praebenda, 
szemenszedett) 6 2 .2 0 3 .2 0 5 . 
343. 368. 372. 375. 376. 
479. 553. 554.

—  búza ára 144. 145. 148.
202. 284. 344. 350. 
373.

—  —  bor ára 149. 350.
— búzatermés (dézma, major

ság) 59. 61. 62.
—  czigányok adója 62. 63.
— czigányvajda, Mihály 62.
—  gyermekló 403.
—  jövedelem (1677 —  1690.) 

59— 63. 2 0 0 — 205. 368—
377. 552— 559.

—  korcsoma bor ára 61.
—  korcsoma pénz 61. 62.

556.
—  majoros 482.
—  pásztorok 624.
—  proventus pénz 31. 36.

168. 331. 332. 346. 350. 
363. 387.

Balázsfalvi rézműves czigányok 
adója 200 .

— rozs 62.
—  rozstermés 62.
—  sokadalom 555.
—  summa pénz (pünkösdi) 203. 

370. 371.
—  számtartó 1. Dévai János, 

Sztaniszlai Boldizsár, Váradi 
Mihály.

—  széna ára 547. 558.
— udvarbiró 1. Fábián János.
—  zab 62. 375. 554.
—  zabtermés (dézma, major

ság) 60. 61.
Balhovai Markul, lengyelországi 

zsidó 560.
Bálint András 131.
Bálintit Zsigmond 493.
Baló 255.
— Imre 103.
— László 96. 112.
— Mátyás 431. 622.
—  örménye 30.
Balog Ferencz 399.
—  —  radnóti udvarbiró 493.

494. 533.
Balog György 503.
Bálványosvárallya 277.
Bán Gergely 175.
—  —  huszti udvarbiró 272.
Bándi Mihály 427. 590. 595.
Bánfi 101.
Bánffy Dénes 51. 112. 260.
—  Dénesné (Bornemisza Kata) 

116. 192. 258. 259. 273. 
444 . 445 . 466. 467.

—  Gábor 193.
—  György 298. 412. 446. 

4 6 8 .4 8 9 . 493. 503. 584—  
586.

Bánffyné 398. 404.
Baniczavidéki búzatermés (déz

ma) 47.
Banka Lukali, török 452.
Bányabik 277.
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Bányabükki korcsoma pénz 621.
—  salagvárda 283.
Bányai ötvös 180.
Bányász, Petri Stéfán 346. 
Bányászok 1. Kapnikbányai,

Zalatnai.
—  fizetése 1. Kapnikbányai, 

Zalatnai.
Baraboly 581.
Baraczk 1. Asszú.
Barakonyi 426.
— adópénz 992. 193. 46 6 —  

469.
—  szegények adója 192. 
Bárány (élés, kos, majorság,

nőstény, szopó) 62. 68 . 69. 
114. 135. 285. 315. 350.
393. 398. 400. 412. 413.
510. 514. 543. 544. 548.
570. 576. 583.

Báránybőr (csáváit, fehér, fekete, 
hasi, kikészített) 125. 130. 
132. 137. 142. 143. 210.
213. 214. 217. 282. 304.
307. 319. 353. 379. 386.
391. 393. 394. 402. 410.
415. 519. 520. 522. 531.
574. —  1. Bélésnek, Kocsis
nak, Ködmönbe, Mente alá 
való a. is.

—  ára 57.
—  bélés 1. Ajtónállónak, Csat

lósnak, Fellajtárnak, Ko
csisnak való.

Bárányváltó árenda pénz 1. Kü- 
küllővármegyei.

—  pénz 82. 226. 227. 376. 
1. Viczedézmásoktól küldött 
a. is.

Barcsai István 357.
Barczasági szász papok adója 

74. 218. 220. 223. 420.
605. 606.

Bárd 356. 359. 394. 502.
560.

Bárka 1. Réz.

Barrabás Péter fiscalis director 
623.

—  —  fiscalis procurator 41. 
Bársony (dufla, fekete, hajszín,

kék, köz, sima, tengerszín, 
testszín, török, veres, virá
gos, zöld) 224. 232. 233. 
239. 242. 249. 330. 417. 
471. 473. 610. 618.

—  sapka 503.
Bástya, szebeni 476.
Bástyás darabontok honoráriuma

1. Fogarasi, Marsinai Sándor 
Fulicza

Bástyások honoráriuma 1. Beth
leni, Fogarasi, Sarkaniczai. 

Batizi 61. 73. 166. 265. 269. 
306. 320. 543. 555'.

—  Ferencz 267.
—  János 236— 37. 266. 457.

591.
— —  aranyváltó 179. 180.
—  —  dévai harminczados 598.
— —  máramarosi kamarais

pán 255. 256. 271 .272 .
—  —  marosváradgyai harmin-

czad inspector437.589.
—  —  marosváradgyai harmin

czados 92. 93. 95— 97. 
99. 100. 102. 105. 
440. 590. 594. 600.

—  —  szabadosa, Miklós 334.
—  — szászvárosi harmincza

dos 440. 441.
—  —  törcsvári harminczados

103— 105.
—  —  vásárlása 104. 105.
—  — zalatnai udvarbiró 176.

177. 179— 185. 329—  
352. 4 7 8 — 4 8 2 .4 8 4 —  
488. 490— 492.

Batka 87.
Bécs 120.
—  ostroma 315.
Bécsi hadjárat (1683.) 283.
—  sáfrány 99. 245.
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Bécsi szappan 164.
Béldeszka 326.
Béldi 116.
Béldi-féle ágyúpor 291.
—  Pál kezességéért adott pénz 

164.
Belényesi 280. 333. 416.

493.
— Eötvös Mihály 37. 40. 41. 

153. 166. 172. 189.
—  Ferencz 3. 83.
—  István 85.
—  — zalatnai udvarbiró 33.

34. 36. 37. 3 9 — 42.
—  Mihály 12.
—  Nagy Mihály 1. Nagy.
Bélés 1. Nyúlmál, Petymetmál. 
Bélésbőr 29. 123. 124. 141.

145. 207. 212— 214. 282.
301. 306. 309. 319. 389. 
392. 3 9 8 — 400. 403. 415. 
483. 513. 515. 518. 524. 
—  1. Csizmához, Mentéhez 
való a. is.

Bélésnek való bárányból1 128. 
131. 132. 290. 403. 
414. 574.

—  —  borjúbőr 145.
--------- juhbőr 288. 293. 308.

310. 314. 527.
—  —  kecskebör 145. 
Belindbőr 134.
Bellenyi Zsigmond kezességé

ben adott pénz 179. 
Belsöszolnok-vármegyei árenda 

pénz 82. 227.
—  —  perceptor82. —  1. Szabó

János a. is.
Bencser Gergely 256.
—  Pál, sófalvi kamaraispán 

85. 98. 106. 107. 255. 
256.

Bencze György, tordavármegyei 
árenda perceptor 81. 82. 
226. 227.

Benedek 148.

Benedeki bor (dézma) 24. 25. 
Benedik 276.
Bér, makkoltatási 20.
Berbécs (contractus szerint tar

tozó, pénzen szedett) 42. 
68 . 69. 114. 298. 341. 
346. 350. 395. 510. 528. 
537. 576.

—  ára 287. 297. 395. 516. 
528. 548. 551. —  1. Foga- 
rasi, Kománai. Porumbáki 
a. is.

—  gyapjú ára 479.
Berbécsbőr 143. 391. 531. — 1.

Borsoló erszénynek való a. is.
— ára 57.
Berbencze 257. 366. 460. 464. 
Berbenczének való vászon 383. 
Béresökör 61.
Berethalmi bor ára (pénzen vett) 

298. 304. 305. 378. 380. 
397.

—  búzatermés (dézma) 107.
—  processus 66 .
—  piispökné 67.
—  szász püspök 74. 222.
—  zab (dézma) 66 . 
Berethalom 224. 376. 377.

419. 420.
Berivoi Demeter, kocsis 320.
—  pap 289.
Berkegyapjú 578. 
Berkegyapjúposztó (egyszer-,

kétszerványolt) 562. 569. 
573. 577.. 584.

Berzenczei Márton 325. 498.
505. 532. 555.

Berzeti István, szászvárosi har- 
minczados 84. 86 . 88— 90. 

Bessei bor ára 299. 
Bessimbaki Imre, kocsis 320.
—  Juon, kocsis 320.
—  Mihály, kocsis 320. 
Besztercze 35. 50. 74. ‘ 87.

165. 367. 497. 563. 618. 
621.
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Besztercze város árendája 421. 
Beszterczei biró 80. 421.
— capitulum adója 7 4 — 78. 

2 1 8 — 221. 223. 224. 228. 
419. 420. 605. 606.

—- harminczad árenda arany 
237. 242. 253.

—  —  árenda pénz 78— 80.
222. 233. 421. 595. 
597. 601.

—  — pénz 76. 434.
—  honoráriumpénz 443.
—  István 30. 35. 37. 40. 42.

162. 163.
—  — conventiójában adott

kéneső 162.
—  országgyűlés 51.
—  sokadalom 607.
—  vám-árenda pénz 587. 604. 
Beszterczeieknek elengedett

arany 223.
Beszterczeszéki szász papok 

adója 223.
Bethlen Elek, máramarosi har

minczad főinspector 589.
— Gábor anabaptista telepítése 

108.
—- Gergely 247. 619.
—  —  le n g y e lo r s z á g i  ú tja  2 2 8 .
— —  törcsvári harminczad fő

inspector 589.
—  János 111.
—  Miklós 604. 622.
—  uramék adta pénz 36. 
Bethleni bástyás honoráriuma 8 .
—  Buda, kocsis 320.
—  Bukur, kocsis 320.
—  búza 12.
—  búzatermés (dézma, major

ság, tavasz) 7. 9. 14. 15.
—  Mihály, kocsis 320.
—  Nicola, kocsis 320.
—  próbacséplés 15.
—  serkorcsomáros honoráriuma 

10 .

Betleniek 289.

Bihari 16. 17.
— András 56. 58.
Bika 346. 558.
Birka ára 144.
Biró 1. Abrud bányai, Besz

terczei, Brassói.
—  Gergely 285.
Biró János 96. 99. 168. 339.

340. 351. 378. 416.
453. 454. 484. 486.
505. 546.

— —  étekfogó 455.
- —  Mihály 537.

Bírság, fogarasföldi törvényes
17. 18.

Bírsága, Süveges János 516.
Bírságarany 183.
Bírságmarha 296. 305. 346 —  

348.
Bírságpénz 250. 363. 461.

561. —  1. Alvinczi, Czir- 
kálás után esett, Fejérvári, 
Fogarasi, Katonai, Kománai, 
Plajásság után való, Porum- 
báki, Porumbákvidéki, Prae- 
fecturáról való, Topánfalvi, 
Zalatnai a. is.

—  Csávási Pál számadása után 
való 147.

Bírságpénzből az itélömester 
tertialitása 461. 465.

Birsalma 207. 217. 576.
Biszorai summa pénz 161.
Bisztra 276.
Blinkezüst, trebellett 50.
Bocsárdi bor ára 149.
Bocskói adó (Sz. György napi, 

Sz. Mihály napi) 460. 462. 
463.

—  adóhal (asszú, száraz) 460.
—  adópénz 460. 511.
—  jobbágyok 459.
—  jövedelem (1673.) 276.
—  malom jövedelem 463.
—  ökör ára 460— 463. 507.
— proventus pénz 271.
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Bocskói vaj ára 257.
Boczi János 431.
Bodó Mihály, csíki harmincza-

dos 586.
Boér adta pénz, fogarasi 50.
—  Gáspár 404. 428. 456.
—  Gáspár id., berivói 349.
—  György 223. 320. ,
— György, veneczei 343.
—  István 62.
—  — fogarasi udvarbiró 6 —

10. 12. 13. 1 9 - 2 1 .  
113.

—  János 296.
—  —  kománai számtartó 328.
—  —  kománai udvarbiró 329.

548— 551.
—  —  plajás 7.
—  —  (marcsinai) főplajás 7.
—  —  — honoráriuma 8. 10.

13. 14. 16.
—  László, fogarasi udvarbiró

16— 18 .2 2 .1 2 1  —  125.
127.

—  —  kománai számtartó 624.
—  levélért adott pénz 6. 7.

16. 20.
—  Miklós 123.
—  —  fogarasi udvarbiró 14.

15. 16.
—  Zsigmond 74. 289. 291. 

293. 294. 296. 333. 352. 
364. 445. 480. 514— 516. 
534. 570. 619.

—  pap honoráriuma 1. Fogarasi. 
Boérból álló pap adója 18. 
Boérok czigányvajdái adója 18. 
Bogácsi bor ára 17. 151. 
Bogát 277.
Bogáthi Márton, radnóti szám

tartó 56. 193 — 195. 
Bogáti asztagok száma 59.
— bor (dézma, majorság) 52. 

58. 69.
—  bor ára(majorság)379.380. 

524.

Bogáti búzatermés (dézma) 56. 
Bojtos József 33. 34.
—  Mihály 114. 116.
—  —  fizetése 115.
Bokály 215. 383. 391. 478. 
Boldogfalvi bor ára (dézma) 380. 
Boldvai 475 478. 487. 495. 

498. 545. 556. 571. 577. 
579. 580. 582. 597. 623.

—  boltja 583. 595. 
Bolgárszegi Lengyel Nikolo422.
—  Tódor 432.
Bolt 1. Ebesfalvi, Fejérvári, Fo 

garasi, Tiszta.
Boltja 1. Annis asszony, Bold

vai Ferencz, Leány, Öreg
asszony, Zöldi.

Boncsok 156. 448.
Boncza György, küküllövár- 

megyei árenda percep- 
tor 82. 226— 228.

—  —  küküllővármegyei áren-
dátor 421.

Bonyhai búza 71.
—  János, fejérvári számtartó

2 3 — 28. 1 1 4 .3 6 3 .4 1 8 .
—  —  fejérvári udvarbiró 29.

143— 145. 147. 162. 
165. 174. 280. 282. 
284. 334. 343. 363. 
433. 450— 452. 455.

—  —  convictiója 285.
—  jövedelem (1667.) 71.
—  kendertermés (dézma, ma

jorság) 71.
—  rozstermés (dézma) 71.
—  udvarbiró 1. Pebelye Mihály.
—  zabtermés (dézma) 71.
Bor (foglalt, korcsoma, megy-

gyes, pénzen vett, prae- 
benda) 6 . 8 . 13. 14. 16.
23. 27. 28. 44. 85. 102.
146. 192. 212. 256. 283. 
462. — 1. Almakeréki, Al- 
vinczi, Bajomi, Balázsfalvi, 
Benedeki, Bogáti, Borbe-
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reki, Csehi, Csufodi, Dévai, 
Dézmában töltött, Doborkai, 
Ebesfalvi, Ernyei, Fejedelem 
asztalára való, Fejérvári, 
Fejérvári országgyűlés alatt 
korcsomárolt, Felsöbajomi, 
Felsögáldi, Felsővisti adó, 
Gálfalvi, Görgényi, Har- 
minczad árában adott, Ha
vasalföldi, Holdvilági, Hon- 
dorfi, ígeni, Jobbágyokból 
lett nemesek adta, Kelneki, 
Kilenczedért töltött, Kiseke- 
mezei, Kiskapusi, Kútfalvi, 
Kükiillővári, Macsói, Ma
gyarországi, Mártontelki, 
Medgyesi, Micskei, Monorai, 
Musnai, Nagykapusi, Neme
sek adta, Oklosi, Országadó
ban elvett, Péterfalvi, Prae- 
bendásoknak adott, Praefec- 
tustól pénzen vett, Radnóti, 
Sancsali, Sárdi, Szászpataki, 
Szászvárosi, Szent Márton 
adójában töltött, Szépmezei, 
Táblási, Tűri, Újfalvi, Vágó
marha árában töltött, Valt- 
hidi, Viczei, Vinczi a. is.

Bor Apafi Mihály húga (Henter 
Klára) lakodalmára (asztali 
és praebenda) 114.

—  ára(dézma, majorság, pénzen 
vett, restantia, ürmös) 6— 8 . 
10. 12. 13. 16. 17. 19—
21. 2 3 — 28. 44. 51. 52. 
54. 55. 60. 61. 71. 122 — 
126. 131. 132. 137. 141 — 
145. 147. 193. 197. 198. 
203. 207. 210. 270. 271. 
285— 87. 299. 321. 324. 
327. 344. 346. 347. 354. 
355. 379— 382. 461. 477.
503. 518. 524. 5 2 6 - 5 2 8 .  
532. — 1. Adó, Almádi, Alma- 
keréki, Alvinczi, A1 vinczi kor- 
csoma, Apoldi, Bajomi, Ba-

lázsfalvi, Balázsfalvi búza 
ára, Balázsfalvi korcsoma. 
Berethalmi Bessei,Bocsárdi, 
Bogácsi, Bogáti, Boldog
falvi, Borbereki, Borbere- 
kitöl vett, Császár Miklós- 
féle, Csávási, Csügedi, Csik- 
mántori, Davri (?), Dévai, 
Dévai korcsoma, Doborkai, 
Drombári, Ebesfalvi, Ebes
falvi korcsoma, Eczeli, Fe
jérvári, Felsőbajomi, Felső- 
gáldi, Felsővisti, Felsővisti 
száraz korcsoma, Fogarasi, 
Fogarasi korcsoma, Galaczi, 
Gálfalvi korcsoma, Görgényi, 
Görgényi korcsoma, Hát
szegi, Havasalföldi, Hold
világi, Hondorfi, Ibesteri, 
Igeni, Jakabfalvi, Kapusi, 
Katonai, Katonai korcsoma, 
Kelneki, Keresdi, Kiseke- 
mezei, Kománai, Kománai 
korcsoma, Kománai száraz, 
Korcsoma, Kútfalvi, Kü- 
küllővári. Lekenczei kor
csoma, Lekenczén kiárúit, 
Lezesti, Lucrumos, Macsói, 
Magyarországi, Maros par
ton kiárúit, Marosvásárhelyi, 
Mártontelki, Medgyesi, Mics
kei, Musnai, Nádasi, Nagy- 
apoldi,Nagyekemezei, Nagy
kapusi. Nagyoklosi, Nagy- 
sinki, Oklosi, Paratélyi, Pe- 
telyei, Poklosi, Porumbáki, 
Porumbáki száraz, Preszá- 
kai, Radnóti, Radnóti kor
csoma, Radnóton kiárúit, 
Rionfalvi, Rudalyi, Rüszi, 
Sályai, Segesvári, Sinki, 
Sóspataki, Sírásai, Száraz, 
Száraz korcsoma, Szász- 
sebesi, Szászvárosi, Szebeni, 
Székelyhídi, Szelindeki, Szé- 
naverősi, Szentiványi, Táb-
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lási, Tatárlaki, Tatárlaki 
búza ára, Topánfalvi szá
raz korcsoma, Tűri, Udvar
helyi, Udvarhelyi korcsoma, 
Újfalvi, Valthidi, Váradgyai, 
Vásárhelyi, Vinczi, Visai, 
Visti száraz, Visti száraz 
korcsoma, Zalatnai száraz 
korcsoma a. is.

Bor ára proventus 19. —
1. Porumbáki, Udvarhelyi 
a. is.

— lucram 20. —  1. Korcsoma 
a. is.

— Iucrum pénz6.270.271.295. 
298. 299. 30 2 — 304. 319. 
—  1. Asszonyfalvi, Balázs- 
falvi, Ebesfalvi, Fejérvári, 
Felsővisti, Fogarasi, Havas- 
alföldi, Huszti, Kománai, 
Korcsoma, Porumbáki, Rad
nóti, Ruszi, Somlyói, Zalat
nai a. is.

—  proventus 1. Dévai kor
csoma.

—  vásárlás 25. 157. 229.
378. 603.

Borbára. öreg asszony 396.
Borbély János almakeréki gond

viselő 214—2 1 7 .3 8 3 — 
395. 399.

— —  almakeréki ud várbíró
401. 402. 406.

—  Péter 280.
Borberek 276.
Borbereki bor (dézma) 44. 58.
—  bor ára 151.
— korcsoma árenda pénz 353.
—  —  bor lucrum 353.
Borberekitől vett bor ára 150.
Boreczet 186. 203. 359. 365.

377. 394. 4 0 5 — 407. 495.
496. 513. 517. 520. 521.
531. 553. 561. 562. 566.
568. 569. 572. 576.

Borgó 277.

Borgói adó nyestbör 364. 366. 
621. 622.

—  jövedelem 64.
Borhütő (Segesváron csinált) 

575.
—  rézedény 274.

! Boritó 1. Réz.
Borjú (ökör, ünő) 114. 316.

346. 521. 558. 576. 624. 
Borjúbőr 145. 287. 314. 512. 

520. 522. —  1. Bélésnek 
való a. is.

—  ára 458
—  csizma 130. 522. 
Bornemisza Anna 3. 17. 19.

25. 30— 32. 34. 38. 
42. 43. 4 5 — 47. 49. 
71. 74. 81. 84. 85. 
108. 114. 116. 122. 
146. 161. 164. 206. 
265. 279. 285. 303. 
324. 338. 339. 341. 
344. 349. 351. 362. 
363. 397. 409. 417. 
422. 437. 441. 463. 
468. 472. 473. 477. 
478. 482. 483. 506. 
529. 558. 584. 588. 
591. 597. 605— 609. 
613. 623.

—  —  invocatiója 5. 119.
—  — koporsójához ezüst sze

gek 605.
—  —  palaczkjai 4.
— —  szekere 117.
—  —  temetési alkalmatossága

618.
— Kata, Bánffy Dénesné 192.
—  Zsuzsánna, Szentpáliné 166. 
Boros János, Somlyói udvarbiró

192.
—  —  verestoronyi rationista

101. 104. 229.
Bors 83. 84. 86. 87. 89— 91. 

94. 96. 99. 101— 104.
229. 231. 232. 234. 235.
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237. 238. 2 4 3 — 246. 249. 
272.

Bors István, csíki gondviselő
258. 259.

Borstakaró gyolcs 232. 
Borseprő 28. 579. —  1. Balázs- 

falvi, Csehi, Doborkai, Gör- 
gényi, Havasalföldi, Kút
falvi, Magyarországi, Oklosi, 
Radnóti, Tűri a. is.

—  ára 10. 11. 122. 270. 
297. 399. —  1. Havas- 
alföldi, Oklosi, Radnóti 
a. is.

Borsi István, dobokavármegyei 
árenda perceptor 80.

Borsó 4 5 — 47. 52. 66 . 71. 
1 4 0 .2 1 2 — 2 1 4 .3 1 5 — 317. 
324. 326. 377. 383. 385. 
3 8 6 .3 8 8 .3 9 0 — 394. 396—  
402. 4 0 5 - 4 1 2 .  4 1 4 .4 1 5 .
504. 514. 520. 548. 554. 
559. 560. 5 6 2 — 567. 569. 
571. 573. 576. 578. 583. 

Borsoló erszény 217. 568. 580. 
—- erszénynek való berbécs

bőr 525.
—  —  irha 383.
—  kanál 258.
—  szita 389.
Borsómező 276.
Borsóvetés 1. Görgényi. 
Bortermés 1. Fejérvári.
Bosodi Miklós, tordavármegyei

árenda perceptor 79. 80. 
Bota Dániel, szamosújvári szám

tartó 497.
Bőr (cserzett, pénzen vett) Í38. 

524. —  1. Asztalra való, 
Bagaria, Bárány, Bélés, Be- 
lind, Berbécs, Borjú, Csiz
mának való, Czáp, Farkas, 
Fejedelem használatára vett, 
Hiúz, Juh, Kecske, Kecske
olló, Kordován, Medve, Ne
mez, Nyest, Nyuszt, Ökör,

Öz, Párducz, Róka, Szarvas, 
Szattyán, Talp, Tehén, 
Tigris, Tulok, Vadkecske, 
Vadmacska a. is.

Bőr ára 26. 27. 133. 137. 281. 
531. 583. —  1. Bárány, 
Berbécs, Borjú, Hiúz, Juh, 
Kecske, Kománai, Marha, 
Nyest, Ökör, Róka, Tinó, 
Zalatnai a. is.

Bőrdolmány 126. 132. 305. 
308. 515. —  1. Asztalos- 
inasnak, Szakácsinasnak való 
a. is.

Bőrnadrág 132. 308. 515. —  
1. Szakácsinasnak való a. is. 

Bőrök vásárlása 394.
Bőrös táboriszék 291.
Börzsák, sónak való 291. 
Brádi harminczadpénz 484.

487. 488. 589. 594. 
Brassó 3. 83. 101. 108. 135. 

307. 436. 437. 444. 478. 
578. 593.

Brassóban vásárolt füszerszám 
142.

Brassói biró 225. 424.
—  doctor 42.
—  görög kereskedők 1. Áros

János, Pássá Jene.
—  görög kompánia 492.
— harminczad árenda pénz 

254.
— harminczad árendátorl. Apor 

István.
—  harminczad pénz 84. 85. 90.
—  harminczados 1. Horvát 

András, Szeghalmi András.
—  lakatos 531. 623.
— posztó (egyszerványolt) 250. 

423. 444.
—  proventus pénz 105.
—  vásárlás 83. 84.
Brassóiak 546. 558.
Braza 20.
Búcsúm 276.
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Bucsumi sommás jószág 34.
— taxa arany (kénesöben fo

gott) 157. 161. 164. 171. 
173. 174.

Buczi Kozma 223. 473. 623.
—  —- görögnyugtatványa608.
—  —  görögök bírája 603.

619.
—  —  szebeni görög keres

kedő 479. 492. 563.
564. 607— 609. 615—
618.

—  Miklós 618.
Budai György, harminczad áren- 

dátor 241.
Budai Péter 144. 159. 160.

170. 173— 175. 177.
179. 180. 183. 257.
267.

—  —  harminczad árendátor
241— 245. 247. 250.

—  —  dévai harminczad áren
dátor 263.

—  —  portusi harminczad áren
dátor 254. 2 6 3 — 266.

—  —  szászvárosi harminczad
árendátor 252.

—  —  —  harminczados 240.
—  — váradgyai harminczad

árendátor 263. 266.
— Péternek kölcsönadott pénz 

176.
Bukóvá falu 424.
Bukuresti Paszkul, kereskedő 

181.
Bugyogós korsó 136.
Bulya vászon 242.
Búza 1. Alsókománai. Alsó- 

porumbáki, Árvíz által el
vitt, Balázsfalvi, Bethleni, 
Bonyhai, Dévai, Dévai mes
ternek és papnak adott, 
Ebesfalván elvetett, Ebes
falvi, Ernyei papok adta, 
Felsővisti, Felsővisti ma
lomvám, Fogarasföldi, Fo-

garasi, Hunyadi, Katonai, 
Kománai, Kőhalmi, Leken- 
czei, Német seregnek adott, 
Porumbáki, Sárkányi, Sinki. 

Búza ára 7. 8 . 126. 129. 130. 
206. 273. 274. 311. 
332. —  1. Balázs
falvi, Görgényi, Katonai, 
Kútfalvi, Malomban ju
tott, Micskei, Porumbáki, 
Radnóti, Szegények bú
zája ára, Szigeti, Udvar
helyi a. is.

—  —  bor ára 1. Balázsfalvi,
Tatárlaki.

Búza László 114.
—  — dévai számtartó 46.
—  —  dévai udvarbiró 46.
—  —  porumbáki számtartó 19. 
Búzaasztag 1. Ernyei, Foga-

rasi, Hondorfi.
—  ára 1. Porumbáki. 
Búzacséplés 1. Almakeréki,

Ebesfalvi, Ernyei, Hondorfi, 
Rudalyi, Újfalvi.

Búzadara 287.
Búzaliszt (magunk szükségére 

való, szemenszedett, tiszta)
209. 212. 216. 316. 318. 
321. 322. 32 5 — 327. 381. 
389. 390. 392. 400. 406. 
407. 411. 4 1 3 .4 1 5 . 5 3 5 -
537. 540. 541. 5 4 4 — 546. 
548. 561. 563. 571. 572.

—  ebesfalvi, úrvacsorára való 
572.

Búzának való hely Szebenben 
476.

Búzaszalad 320.
Búzatermés (dézma) 107. —  1. 

Almakeréki, Alsókománai, 
Alsószombatfalvi, Alvinczi, 
Balázsfalvi, Baniczavidéki, 
Berethalmi,Bethleni, Bögáti, 
Dési, Dévai, Dobravidéki, 
Ebesfalvi, Ernyei, Fejérvári,
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Fogarasi, Gál falvi, Görgényi, 
Hondorfi, Iklandi, Katonai, 
Kencsesi, Kisoroszfalvi, Ko- 
csárdi,Kománai, Kucsulátai, 
Lekenczei, Magyarbölkényi, 
Oláhnádasi, Olt szakadéki, 
Petelyei, Porumbáki, Rad- 
nóthfái, Radnóti, Rudalyi, 
Sályi, Sárkányi, Solymosi, 
Szamosújvári, Szamosújvári 
várjószági, Szántóhalmi, Sza- 
ratai, Szentandrási, Szent- 
mihálytelki, Szkorai, Szom
batfalvi, Új falvi.

Búzaverem 1. Almakeréki.
Búzavetés 1. Almakeréki, Dévai, 

Ebesfalvi, Ernyei, Görgényi, 
Hondorfi, Porumbáki, Sza
mosújvári .

Buzogányforma üveg 140. 313. 
544. 545.

Büdöskö. tábori szükségre 396. 
— 1. Kénkő a. is.

Büdöskö vásárlás 119.
Büdöskúti Boldizsár 468.

Cantor 1. Kántor.
Capra 1. Kapra.
Caraffa generális 527. 
Censuralis szék, fogarasi 29. 
Census cathedraticusa, szász pa

pok 7 4 — 7 8 .2 1 9 .2 2 0 . 224. 
228. 419. 420. 596. 

Chisza Chriszta, görög 336. 
Chrispan 597.
Christian 93.
—  Martin 35.
Christoph deák, verestoronyi 

rationista 87.
Christoph János, szebeni har- 

minczados 84.
— —  verestoronyi harmincza-

dos 84. 86.
Chriszta 1. Kriszta.
Chrisztos, Sztrotosz fia 473.

Commissariusok 238. 
Confectum, Eperjesről hozott 

234.
Confectumok ára, Lengyelor

szágból hozott 90.
Confreit 232. 247.
Continuus korcsoma 20. 
Contrabont jövedelmek, fogaras- 

földi 17. 18.
—  kéneső 35. 160. 162—

164. 329. —  1. Prae- 
fectus részére jutott a. is.

—  —  ára 230.
—  kénesője, Hujéz Juon 163.
—  ökör ára 91.
—  pénz 31. 104. — 1. Juhok- 

féle, Láposi, Szigeti a. is.
Contrabontban jutott rókafar 

bélés 233.
Contractus szerint való arany 41. 
Conventióban adott kéneső 162. 
Conventionatus mesterek, fejér

vári 29.
—  papok, fejérvári 29. 
Conventios posztócsináló, al-

vinczi 177. 178.
— szolgák 240.
Convictio pénz 1. Bírságpénz. 
Convictioja 1. Bonyhai János,

Fogarasi tisztek, Huszti tisz
tek, Kérei Márton, Nagy 
Miklós, Szegedi György, 
Szentmiklósi Zsigmondné. 

Creutzer 1. Krajczár.
Criszta Gy. 337.
Csákány 357.
Csákányforma üveg 140. 313. 

544. 545.
Csakay István, dévai udvar- 

biró 45. 46.
Csáki István, illyei udvarbiró 

494. 502— 504. 
Csanád-Holdvilág 1. Holdvilág. 
Csapvas 126. — 1. Malomhoz 

való a. is.
Csapiáros 285.
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Császár lovára angliai posztó 
236.

—  Miklós-féle bor ára 151. 
Császáradó 1. Fogarasföldi adó

pénz.
Császármadár 257. 259. 273. 

274. 445. 4 5 8 — 462. 464. 
498. 508. 510. 511. 581. 
582. 585.

Csatár 1. Oláhcsatár.
Csatlós 120.
Csatlósnak báránybör-bélés 409. 
Csató István 296.
Csatt (vas) 290. 531.
Csattok ónozására fehér ón 132. 
Csávási bor ára (dézma) 380. 
Csávási Pál, zalatnai udvarbiró 

155— 160. 168— 172. 
174.

—  —  szabadosa, Miklós 169.
—  —  számadása után való bír

ság (convictio) pénz 147. 
Csávási Pálné 147.
Cseber 41. 543— 545. —  1.

Csős a. is.
Csecses kancsó 478.
Cséfai adópénz 192. 193. 467—  

469.
— szegények adója 192. 
Csefod 276.
Csehi bor 285.
—  borseprő 285.
Csempészés 1. Aranynyal való

járás.
—  (kéneső) 1. Czirkáló által 

által elfogott kénesö.
Cséplés 1. Próbacséplés.
Cserei Farkas 49. 50. 82. 106. 

159. 251. 427.
—  —  dési harminczados 87—

9 1 .9 3 —  101. 103. 104.
—  —- láposi harminczados 87—

9 1 .9 3 —  101. 103. 104.
— —- máramarosi harminczad

árendátor 2 4 6 — 248.
250.

Cserei Farkas máramarosi har
minczados 87. 89. 98.

—  —  szigeti harminczados
8 8 — 9 1 .9 3 — 101.103 .
104.

—  —  törcsvári harminczad
árendátor 244 — 249.

—  —  viski harminczados 91.
9 3 — 95. 9 7 - 9 8 .  100.
101. 103. 104.

—  — szolgája 265.
—  —  vásárlása 244.
— János 16. 110.
Cseresznye 384. 397. 540. 
Csernabánya 277.
Csésze (apró, fedeles, kétfülíí, 

nyolczszögletü, öreg) 310. 
314. 315. 317— 320. 323. 
325. 326. 478. 534— 536.
538. 539. 541 — 547. —  
1. Ezüst, Lictariumnak való, 
Üveg a. is.

Csészék készítésére ezüst 116. 
Csiga 95. 234.
Csigás ló 529.
Csíki Ferencz, gálfalvi gond

viselő 571.
Csíki gondviselő 238. —  1. 

Bors István, Endes Miklós, 
Geréb János, Páter János.

—  harminczadpénz446.584—  
586.

—  harminczadosl. BodóMihály, 
Endes Miklós.

—  jövedelem (1 6 8 0 — 1690.) 
444— 446. 584— 586.

-— vámpénz 233. 444. 445. 
585.

—  vám proventus 238. 258.
259.

—  vas ára 586.
— vaspor ára 586.
Csikó 1. Gyermekló
Csipke (fekete) 165. 607. —  

1. Arany, Ezüst, Fátyol a. is. 
Csira (Chira) Cyörgy 163.

41S z á d e c z k y  B. : I. Apafi M. fejedelem udvartartása.
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Csirke 357. —  1. Tyúkfi a. is. 
Csiszár Miklós 353.
Csiszolt pohár 312.
Csizma 123. 127. 130. 142. 

143. 213. 249. 287. 294. 
310. 517. 524. — 1. Borjú- 
bőr, Kordován, Szattyán a. is.

—  talpbör 524. 525. 
Csizmabélésnek való juhbör

(cserzett) 525. 531. 
Csizmadia 398. 403.
Csizmadia alias Kádár Márton 

bírsága 250.
Csizmadiának való fonal 7 0 .3 0 5 .

310. 399. 407. 522. 571. 
Csizmához való bélésbőr 124- 

129. 131. 132. 134. 217.
287. 290. 292. 293. 295.
310. 408. 409. 512. 515.
518— 521. 523. 529. 530.
532. 570.

Csizmának való bőr 214. 
Csizmák csinálása 127. 
Csizmavarráshoz való fonal 142.

217. 512. 515.
Csont 571.
Csontgomb 130. 132. 1 35 .287 . 

290.
Csontkalamáris 129. 132. 287. 
Csontos nyereg 130. 
Csontsujtásos nyereg 502. 
Csornabányai gondviselő 258. 
Csorvási János 484. 597.
—  —  étekfogó 456. 
Csös-cseber 212.
Csufodi bor (dézma) 60.
Csupor (mázas) 136. 314. 317.

318. 367. 392. 399. 478.
539. 543. 544. 571. 

Csuprocska 320.
Csüde puszta (Máramaros vm.) 

273.
Csüged 276.
Csügedi bor ára (dézma) 149.
—  György 1. Nagy György, 

csügedi.

Csiiröskert, radnóti 59.
Czafrag (aranyos, szkofiummal 

varrott) 40. 156. 233.
Czáp 68. 69. 537. 576.
Czápbőr 208.
Czápok ára, kománai 327. 328.
Czebei arany 172. 335.
Czédulaszedés 221. 416. 418. 

603.
Czehmestere, fogarasi tímárok 

127.
Czeitház 343. 585.
Czementelés 489.
Czementelésre adott arany 489.
Czementsár (arany, ezüst) 114.
Czementsárból míveltetett ezüst 

50. 190.
Czérna (fehér) 130. 138. 393. 

529. — 1. Len a. is.
Czigány-compánia 1. Aranyász, 

Rézműves.
Czigányok 113. 332. 335. —  

1. Aranyász, Rézműves a. is.
— adója (1673— 1690.) 122.

2 6 7 - 2 7 0 .4 6 8 - 4 7 0 .6 1 9 -
620. —  1. Almakeréki,
Balázsfalvi, Fogarasi, Ke
mény János, Kemény Simon 
a. is.

—  poraranya 41.
—  vajdája 1. Aranyász, Ba

lázsfalvi, Rézműves, Sorbán.
Czigányvajda honoráriuma 1. Fo

garasi, Molnár János, Sorbán.
Czikin (czikiny) arany 446. 

454. 456. 457. 500.
Czikmántori bor ára 298.
Czímeres ezüst kalamáris 622.
Czinudoff 610.
Czipejesz Konstantinos, görög 

613.
Czipelye György, fejérvári 298.
Czipó (asztali, köz) 114. 410. 

548. 555. 556. 562. 576.
Czipóhámozó 282. — 1. Ferko, 

Koncz Gábor a. is.
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Cziproviczi Chira 215. 
Czirkálás után esett bírságpénz 

123— 125.
Czirkáló által elfogott (csempé

szett) kéneső 346.
Czitrom 92. 94. 95. 97. 98. 

100. 101. 104. 105. 212. 
222. 228. 230. 233— 238. 
241— 243. 246. 249. 251. 
253— 255. 2 57 .422  — 425. 
42 7 — 431. 433. 437. 438. 
441. 589— 592. 595. 

Czitromlé 73. 92 — 94. 97—  
99. 102— 105. 2 3 0 — 236. 
238— 239. 243. 244. 249. 
253. 254. 275. 296. 307. 
424. 426. 427. 430. 431. 
434. 437. 513. 515. 516. 
587. 5 8 9 - 5 9 7 .  — 1. Fe
kete a. is.

Czitromlének való edény 102. 
232. 243. 244. 246. 249. 
426.

Czitromlictarium 247. 274. 
Czitrom víz 143.
Czodorai — 1. Szodorai. 
Czompó György 164. 220. 238. 
Czondra posztó 315.

Daczó István 535.
— János 143.
—  János lova ára 102. 
Dagasztó tekenő, szarvas 36.

41.
Dajka 214. 404. — 1. Vásárhelyi 

a is.
Dajkának való méz 385. 
Dályai Ferencz, sófalvi kamara- 

ispán 256. 257. 441. 442. 
499.

Danczkai őrt 435. 445.
Dara 1. Búza-.
Darabont 1. Bástyás-.
Darkó Jenő 482.
Darnai adópénz 467.

Daróczi György, görgényi ud- 
varbiró 186. 187. 354. 
355. 496.

Davri (?) bor ára (majorság) 150. 
Deákok 1. Fejérvári, Pataki. 
Debreczeni Erzsók csizmadiáné 

529.
— István 214.
Debreczeniek ajándékozta skar

lát szőnyeg (veres) 116.
—  kérése 603.
Decima ezüst 335.
Décsei 518.
Deésy János 624.
Deficiált ember búzája 72.
Dég 277.
Degett (pénzen vett) 301. 
Demeter, aranyász czigányok 

vajdája 268. 269. 470. 
619. 620.

—  Kis Kozma legénye 564 .609 . 
Dengyer János, kereskedő 490. 
Depositus boér honoráriuma 1.

Fogarasi.
Derekalj 218.
Désany 20.
Dési búzatermés (dézma) 56.
— harminczad árenda pénz 

23 1 — 233. 236. 238. 245. 
247. 248. 250. 252.

—  harminczad árendátor 1. 
Apor István, Kis Kristóf.

—  harminczad pénz 30. 83.
85 —  89. 91. 93 —  101.
103. 104. 425. 435. 598.

— harminczados 1. Apor Ist
ván, Cserei Farkas, Horvát 
András.

— János 57. 170. 196.
—  — fogarasi számtartó 7. 9.

10 . 12 .

—  —  szamosújvári számtartó
355.

—  — 1. Kovács János.
—  kamaraispán 106.
—  korcsomáros 55.

41*
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Dési László, inas 367. 377. 
390. 398. 404. 408. 409. 
415. 535. 559. 560. 575. 
623.

—  Márton professor 623.
—  Mihály 33.
—  proventus pénz 83. 111.
— restantia pénz 82.

—  sóakna 50. 438. 439.
—  —  proventus 33. 106. 
Désy Mihály, görgényi udvár

bíró, előbb fogarasi szám
tartó 7. 48.

D eszk a294 .312 .321 .398 .498 . 
5 8 6 .— 1. Bél, Fenyő, Fűrész, 
Fűrészbél, Hársfa a. is. 

Detritius Simon 250.
Déva 94. 119. 277, 318. 341.

342. 372 401. 433. 454. 
Dévai alakortermés 45.
—  árenda 438. 

árpatermés (dézma, major
ság, őszi) 4 5 — 47.

— árpavetés (őszi) 45. 
árvíz 47.

— bor(dézma,majorság)45.46.
—  bor ára (majorság) 148 .186 .
—  búza (dézma, majorság) 47.
—  búzatermés (dézma, major

ság) 45 —47.
—  búzavetés (őszi) 45.
—  gyalogok 85.
—  hámor 494.
—- harminczad 501.
— — ára 102.
—  —  árendapénz 103 — 105.

232. 260. 261. 263. 
265. 452.

—  — árendátor 1. Budai Pé
ter, Páter János, Sze
gedi György.

—  —  pénz 8 5 —87. 89. 92.
93. 95. 97. 99. 100. 
101. 103. 435. 439. 
490. 591. 594. 598. 
599. 601.

Dévai harminczados 1. Batizi 
János, Ecsedi Pál, Jósika 
Ferencz.

—  János, balázsfalvi számtartó 
552.

—  jövedelem (1667— 1688.) 
45— 47. 185— 186. 3 5 6 —  
359. 4 9 4 -  495.

—- kender (majorság) 46.
—  korcsoma bor ára 358.
—  —  bor lucrutn 494.

-  —  bor proventus 46.
„ —  korcsoma pénz 45. 186.

—  kölestermés (dézma, major
ság) 45.

— lentermés (dézma, major
ság) 46. 47.

— mesternek adott búza 46. 
47.

—  papnak adott búza 46. 47. 
— partialis extractus 46.
—  pattantyús 594.
— praesidium fizetése 591.
—  próbacséplés 47.
—- proventus pénz 333.
—  rozstermés 45.
—  számtartó 494. — 1. Búza 

László, Hadnagy Márton, 
Vásárhelyi István a. is.

—  tisztek 85.
—  torony 495.
— udvarbiró 1. Búza László,

„ Csakay István, Ecsedi Pál,
Hadnagy Márton, Horváth 
János, Markucsán Péter, 
Mezei Sámuel.

—- zabtarmés (dézma, major
ság) 4 5 — 47.

Devorszer 277.
Dézmában töltött bor 70. 
Dézmák jövedelme (1667 —  

1672.) 107. 257. 
Dézmások, fogarasi 518. 
Dézmaváltsága, szász papok 

7 4 — 78. 222. 224. 228- 
419. 420.
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Dézsa 36.
Dicsöszentmártoni György, rad- 

nóti udvarbiró 193. 194. 
Dimon, rácz kereskedő 161. 
Dió (asszú, nyers) 213. 311. 

367. 387. 3 9 8 .4 1 0 . 4 1 2 —
414. 523. 557. 570. 576. 
577.

Diómái 149.
Diószeg 51.
Diószegi adópénz 191. 4 6 6 —  

469.
—  István 497.
—  proventus pénz 154. 192.
—  restantia adó 51.
—  restantia pénz 51.
— taxa 51.
—  templomépités 51.
—  tisztek 191.
Dipaliczini Pál, görög 349. 
Disznó (gostina) 15. 20. 135.

214. 394. 409. 
Disznóaprólék 198. 210. 214. 

300. 309. 316. 359. 372.
374. 376. 384. 387. 394.
395. 399. 415. 496. 505.
512. 513. 517. 521. 523.
528. 534. 535. 537. 539.
545. 546. 548. 550. 554.
560. 561. 567. 568. 571.
574. 577— 582.

—  ára 477. 495. 518. 520. 
524. 525. 574. 582.

Disznód 315.
Disznófej 210. 309. 394. 528.

537. 540 . 571.
Disznóhús 539.
Disznóláb 210. 316. 374. 376.

415. 496. 517. 528. 537.
546. 571. 572. 574. 

Disznószalonna ára 525. 
Disznóváltó pénz 370. 463. —

1. Görgényi, Topánfalvi, 
Zalatnai a. is.

Disznózsír (fonnyaszték) 581. 
582.

Diványszőnyeg 13. 115. —  1.
Falra való a. is.

Dobainé 409.
Dobokavármegyei árendapénz 

8 0 - 8 2 .  226. 604.
—  árenda perceptor 1. Borsi 

István, Köblösi János, Rácz 
János.

Dobolyi Bálint 441.
Doborkai bor 146.
—  bor ára (pénzen vett) 146. 

289.
—  borseprö 146.
Dobos István 280.
—  —  (dányáni) 10.
Dobra Péter 36.
Dobravidéki búzatermés (déz-

ma) 47.
Doktor, brassói 42.
Dolmány 134. 296. — 1. Bőr 

a. is.
Dolmányhoz való kordovánbőr 

135.
Donát Mihály 396. 416. 
Dögbörök ára 1. Almakeréki. 
Dragonyok 363.

—  fizetése 194.
—  számára posztó (egyszer- 

ványolt) 252. 429.
Dragumér, Dragumir 1. De

meter.
Dragumér Manye, aranyas czi- 

gány 33. 38.
Drágusi Rádul, kocsis 320. 
Dridiffi János, kocsis 320. 

477.
—  Opra, kocsis 320.
Dridifi Istók 195.
—  Komsa, boér 6.
Drombár 276.
Drombári bor ára 149. 
Dulfalvi fundus adója 465. 
Dura, görög 169.
Dutka pénz 10. 11. 16. 207. 

259.
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Ebesfalva 3. 7. 19. 23. 31. 
37. 40. 63. 77. 84. 96. 
106. 121. 151. 154. 164.
198. 203. 206. 219. 223.
225. 234. 238. 249. 277.
291. 292. 294. 296. 299.
316. 329. 331. 332. 342.
3 4 4 - 3 4 6 .  348. 349. 359. 
367. 375. 377. 429. 430. 
4 5 8 .4 6 2 .4 7 6 .4 8 6 . 4 9 0 —  
492. 503. 585, 597. 602. 
603. 619. 620. 623. 

Ebesfalván elvetett búza 71.
— szőtt abrosznak való vászon

302 303. 307.
—  —  asztalkeszkenő 302.

303. 313.
—  —  fehérnemű 569.
—  —  kendő 516.
—  — keszkenő 307.
—  —  vászon 302.
Ebesfalvára küldött ménlovak

623.
Ebesfalvi adó (Sz. Mártonnapi) 

561.
— árpatermés (őszi) 72.
—  bor 57. 216. 412. 576.
—  bor ára (dézma, majorság)

9. 56. 148. 197. 199. 
271.

—  bor lucrum pénz 396.
—  búza (fehérnek való, sze- 

menszedett, tisztítani való) 
211. 214. 393. 3 9 6 .4 0 3 —  
405. 409. 411. 570. 582.

—  búzacséplés 67. 72.
—  búzaliszt, Úrvacsorára való 

572.
—  búzatermés (dézma, major

ság) 65— 67. 69. 71. 72.
—  búzavetés (őszi) 66.
—  fonal 384. 389. 400.
—  gostina pénz 389. 403.
—  gyapjú 208.
—  gyapjuposztó (egyszervá- 

nyolt) 402.

Ebesfalvi jövedelem (1667—
1690.) 65— 72. 207— 218. 
383— 415. 559— 584.

— kender 214. 383. 393. 403. 
404. 572.

—  kendermag ára 207.
— korcsoma 397.
—  korcsomabor ára 69. 207. 

389. 390.
—  korcsoma lucrum pénz 67.
— korcsoma pénz 65 .207 .214 . 

393. 394. 403. 573.
-—  kölestermés (majorság) 71.
—  len (heheletlen, hehelt) 385. 

389— 391. 393. 403. 404. 
568. 577. 582.

—  partialis extractus 69.
—  proventus pénz 66. 329. 

488. 597.
—  rozsvetés 66.
—  setét bolt 352.
—  számtartó 1. Száva Péter.
—  szappan 384. 575.
— tömlőtúró ára 396.
—  túró ára 393. 573.
— udvarbiró 1. Székely Meny

hárt.
—  új-keresztény fazakas 211.
—  urbárium proventus 573.
— vaj ára 384.
—  vászon (fehér, fehérített, 

kender, len, paraszt, sima, 
szösz) 70. 209— 211. 216. 
217. 3 8 6 — 389. 393. 394. 
396. 398. 399. 403. 409. 
410. 573. 574.

—  zab 398. 573. 574.
—  zabcséplés 66.
—  zabtermés 66. 72.
Ecsedi Pál, dévai harmincza-

dos 85— 87. 89. 92. 
93. 95. 97. 98. 100. 
103.

—  —  dévai udvarbiró 46 .185 .
186.

—  Péter 604.
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Eczeli bor ára (pénzen vett) 53. 
Eczet 93. 96. 114. 178. 20 9 —  

217. 290. 354. 356. 357. 
359. 370 —  372. 374.
383— 95. 398. 4 0 1 — 403. 
4 0 5 - 4 1 5 .  475. 494. 505. 
518. 519. 553. 559. 561. 
563. 567. 570. 575. 579.
582. —  1. Alma, Bor, Rózsa, 
Szín a. is.

—  (lovak orvoslására) 575. 
Edény (cserép, mázas) 44. 212.

215. 365. 383. 385. 391. 
394. 577. —  1. Czitrom- 
lének való, Fa, Faolajnak 
való, Gyertyamártó, Habar- 
niczának való, Heringnek 
való, Ivó, Mandulának való, 
Orvosságnak való, Réz, Rizs
kásának való, Tokhalnak 
való, Vizának való, Viza
ikrának való a. is.

Edények csináltatása 253. 
Edényekhez való máz 314. 
Egettbor (gyöngyvirágos, ma

gunk számára való, tiszta, 
iirmös borsepröből való) 70. 
1 3 9 .2 0 7 — 2 1 7 .3 8 3 — 396. 
3 9 8 — 415. 513. 519. 522. 
530. 5 3 1 .5 5 9 . 560. 562—  
571. 57 3 — 577. 58 0 —
583.

—  ára 465. — 1. Zalatnai a. is. 
Égettborfőzö üst (eszközeivel)

316.
Égettbornak való üveg 310.

314. 315. 317. 319. 540. 
Egres 217. 383. 386. 387.

410. —  1. Sós a. is.
Egri 78.
Élelmiszerek Fogarasból és Ebes- 

falváról Apafi Mihály húga 
(Henter Klára) lakodalmára 
114.

Elés lakodalmi alkalmatosság
gal 113.

Éléshajtó 24. 27.
Élésszedés 503.
Élésszedésre adott pénz 270. 
Élesztő 326. 398. 512. 516. 

542.
Elökötönek való vászon 569. 

574.
Elöruha 330. 475.
Endes Miklós 458.
—  — csíki gondviselő 258.

259. 444. 445. 585.
—  — csíki harminczados 446.

457. 5 8 4 — 586;
Enyed 112 275.
Enyedi Bálint, radnóti szám

tartó 379.
—  mészáros 493.
— Miklós 478.
—  Péter, fejérvári udvarbiró 29.
—  sokadalom 39. 89. 242. 

351. 427.
Enyv 398.
Eötves Istvánná 214.
Eötvös Mihály 1. Belényesi Eöt

vös Mihály.
—  —  arany ász czigányok vaj

dája 113. 166. 268. 
269. 468— 470. 620. 

Eperjes 234. 460.
Eperjesi András, küküllővári 

udvarbiró 505.
Eperjesi font 234.
—  harminczad 232.
—  vásárlás 232.
—  vásárlásra adott pénz 228. 
Eperjesről hozott confectum234. 
Eperjessi 567.
—  András 504.
—  Ferencz 375. 399.
—  György 346. 428. 603. 
Erdély 283.
Erdélyi 527. 529.
— gyapjuposztó (égszínkék, 

egyszerványolt, hamuszín, 
zöld) 395. 562. 565. 569 
573. 578. 583.
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Erdélyi veder 462.
Erdő, fogarasföldi 14.
Ernye 277.
Ernyei bor 383.
— búzaasztag 67.
—  búzacséplés (majorság) 67. 

72.
—  búzatermés (dézma, major

ság) 66 . 69. 71. 72.
— búzavetés (őszi) 66 .
—- Gergely deák 135.
—  papok adta búza (dézma) 72. 
Erszény (fekete bársony) 623.

— 1. Borsoló a. is. 
Erzsébetváros 1. Ebesfalva. 
Esküdt ember, togarasi 8 . 
Esperest 1. Oláh.
Eszköz (vas) 501.
Eszközök, konyhára való 83.
—  vásárlása 183.
Étek vasmelegitő 561. 
Étekfogó 234. 238. 239. —

1. Biró János, Csorvási 
János, Hegyesi Gergely, 
Könczei Gábor, Pálfi László, 
Récsei János, Torma György 
a. is.

Eustathios, Nikolaos fia 483. 
Exactor 29. 315. 465. 472. 

521. 552.
Extractus 1. Almakeréki, Dévai 

partialis, Ebesfalvi partialis. 
Ezüst 30. 75. 171. 179. 182. 

220. 221. 223. 224. 228. 
419. 420. 489. 605. 606.
—  1. Adó, Aranyos, Blink, 
Csészék készítésére, Cze- 
mentsárból miveltetett, De
cima, Fogarasba küldött, 
Kapnikbányáraküldött.Kap- 
nikbányai, Mű, Nagybányán 
vert, Nagybányára küldött, 
Plik, Poharak csináltatására 
való, Próba, Rezes, Sótar
tók készítésére való, Szász 
papok adójából való, Tálak

csináltatására adott, Tányér 
készítésére való, Trebellett 
a. is.

Ezüst (14 latos) 77. 78.
—  csésze 3. 4. 115.
—  csipke 222. 251.
— czementelés 188.
— czementsár 114.
—  felverés 188. 189.
— fonal 181. 248. 428. 460. 

471. 615. 616.
— galand 164. 184. 222. 242. 

251. 471. 606. 615. 616.
—  gyertyatartó 4. 115.
—  hamvavevő 4. 115.
— kalamáris (czímeres) 622.
—  kanál (aranyos) 4.
—  kanna 4.
— korsó medenczéstől 4.
—  marhák 4.
—  medencze 4.
—  pallosa, Apafi Mihály 115.
—  pohár 4.
—  sótartó 4.
—  szegek Bornemisza A n n a  

koporsójához 605.
—  tál (kis, kisebb, köz, közép, 

öreg) 3. 4. 114.
— tallér, Apafi Mihály képére 

vert 163.
— tányér (négyszegletes, szeg

letes 4. 115.
Ezüstválasztó bére 188.

Fa (pénzen vett) 127. 489.
Fa ára 1. Topánfalvi, Zalatnai. 
Fábián János, balázsfalvi udvar- 

biró 59— 62. 96. 145. 160. 
2 0 0 -  2 0 5 .2 3 6 .3 4 3 . 3 6 8 -  
377. 479. 480. 552— 559. 

Fabricius Mihály, szebeni 343. 
345.

Fabricius vagy Kovács István, 
szebeni 342.

Faedény 73. 92.
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Faggyú (olvasztatlan, olvasztott) 
36. 89. 131. 135. 137. 
180. 213. 305. 316. 337. 
342. 345. 346. 351. 393. 
409. 484. 488. 494. 504. 
517. 573. 580. -  1.
Gyertyamártásra, Szappan- 
főzésre való a. is.

—  ára 1. Fogarasi, Zalatnai.
—  vásárlás 363.
Fahéj 83. 84. 86— 91. 94. 

96. 99. 1 0 1 -  104. 229.
231. 233. 234. 237— 239. 
243 — 245. 249. 560.

Fahéjolaj 228. 460.
Fajlandis posztó (égszín, kék, 

testszín, veres, violaszín, 
zöld) 238. 454. 471. 481. 
482. 485. 492. 563. 564. 
606. 607. 6 0 9 .6 1 2 . 615—  
618. 623.

Fakanál 285.
Fakupa 285. 306.
Falra való diványszönyeg 473. 
Falusbiró 557.
Faolaj 73. 92. 93. 96— 100. 

103. 105. 142. 222. 230.
232. 234. 235. 237. 239. 
241. 243. 244. 247. 249—  
251. 253. 254. 27 3 — 275. 
287. 296. 423. 426. 430. 
433. 434. 437. 587. 591 —  
598. 600.

Faolajnak való edény 241. 243.
244. 249. 273.

Fapalaczk (viaszos) 388. 392.
412. 562. 569. 571. 576. 

Farkas Ferencz árvái 75.
—  István, tordavármegyei áren- 

da perceptor 227.
—  Mihály, aranyász czigányok 

vajdája 269.
Farkasbör 134. 140. 3 1 2 .3 1 3 .

327. 505. 536. 540.
Fatál 142. 285. 291. 306. 

311. 312.

Fatányér 142. 285. 291. 306. 
311. 312.

Fátyol (fehér, fekete) 241. 618. 
—  1. Szemfedélnek való 

a. is.
Fátyolcsipke (főre való) 564.

609. 612. 615.
Fazakas 1. Ebesfalvi új keresz

tény, Német.
—  András 280.
—  Mihály, almakeréki gond

viselő 405. 4 1 2 .4 1 4 .5 5 9 —  
563. 5 6 5 - 5 6 7 .  569. 570. 
572— 577. 580. 582. 583.

Fazakas Pál 280.
Fazék (apró; ‘/s, 1, 2 ejteles; 

fedös, fekete, főző, közép
szerű, mázas, mázatlan, 
paraszt; 1 2 ,  3 vedres ; 
veres) 27. 138— 140. 210.
211. 215. 217. 291. 294. 
309— 315. 317. 318.
322— 325. 365. 367. 385. 
387. 388. 39 1 — 393. 397. 
399. 400. 402. 403. 405.
407. 413. 517. 535. 538.
541 -  545. 547. 572. 574. 
575. 576. 582. — 1. Lic- 
tariumnak való a. is.

Fedő (mázas, vas) 139. 142.
258. 294. 311. 314. 315. 
318. 322. 356 — 359. 365. 
385. 392. 393. 399. 407.
495. 501. 502. 541. 582.

Fehérnemű 1. Ebesfalván szőtt. 
Fejedelem asztalára való bor 

70. 71.
— —  egyetmások 87.
— —  ser 514. 515.
—  használatára vett bőr 94. 
Fejedelemasszony részéről foga-

rasföldi országadó 297.
—  számára angliai posztó 330. 
Fejedelmi konyha 307. 575. 
Fejérvár 6— 9. 14. 19. 20.

31— 39. 41. 42. 4 4 — 46.
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50— 52. 62 — 65. 75— 81. 
85. 86. 89— 92. 95. 101—  
103. 106. 109. 1 11 .112 . 
115. 122 — 124. 138.
159. 161 — 1 6 3 .165— 168. 
170 — 172. 175. 180. 185. 
186. 202. 209. 218. 219. 
222. 225. 2 2 9 .2 5 2 . 2 6 0 -  
263. 266. 275. 276. 290.
303. 325. 330. 333. 335.
339. 340. 343. 346. 347.
350. 354. 356. 362. 363.
375. 376. 377. 380. 382.
407. 416. 428 430. 432.
434. 43 7 — 440. 443. 445  
447. 448. 4 5 1 — 454. 457. 
463. 465. 467. 471— 473. 
484. 538. 600. 602. 620. 
622.

Fejérvári alsó bolt 342. 351.
—  ajtónállók 115.
—  árpatermés (őszi, tavaszi)

28.
—  asztalos 261.
—  bírságpénz 24.
—  bor (asszúszőlő, feketeszőlő,

kövérszőlő, majorság, 
pénzen vett sajtolt, ür- 
mös) 8. 24. 26. 28. 
58. 284.

—  bor ára (dézma, majorság)
53. 143 — 145. 148 
151. 282. 297. 298.

— bor lucrum pénz 26. 143.
150. 281. 284. 

bortermés (majorság szőlő)
26.

— búzatermés (dézma. major
ság, őszi, tavaszi) 24— 28.

—  conventionatus mesterek 29.
—  —  papok 29.
—  deákok 29. 283. 436. 440. 

452. 456. 477. 601.
—  jövedelmek (1667— 1690.) 

2 3 —29. 143— 151. 281—  
285.

Fejérvári kollégium 440. 450.
—  kollégiumi alumnusok 376. 

455.
—  kollégiumnak adott pénz 265.
— korcsoma 24 .25 . 146. 147.

281— 283. 285. 346.
—  korcsoma lucrum pénz 27. 

143. 285. 364.
— korcsoma pénz 24— 26. 29.

31. 50. 143.
—  korcsomáros 24. 27. 146.
—  nemesség 280.

-— oláh püspök 27.
— országgyűlés (1668.) 51. 
 (1669.) 25. 26. 41. 42.

75. 80.
-------- (1670.) 26. 27.
-------- (1671.) 100.
---------(1672.) 28. 78.
---------(1673.) 143.

(1675.) 144.
---------(1676.) 145.
—  —  alatt korcsomárolt bor

25. 26. 28. 143. 144. 
145.

—  pap 27.
—  posztócsináló 252.
— salagvárda 283.
—  sokadalom 488.
—  számtartó 1. Bonyhai János, 

Hadnagy Márton, Hadnagy 
Simon, Körmendi Péter, 
Pávai Ferencz, Szentmár- 
toni György, Vizkeleti János.

—  szőnyegek 115.
—  tisztek 342.
— udvarbiró 1. Bonyhai János, 

Enyedi Péter, Márton deák.
—  zabola 140. 319. 410.
Fej ér vármegyei árenda pénz 79.

80. 228.
—- árenda perceptor 1. Gellén 

János, Zalányi Pál.
Fejsze 357. 359. 502.
Fejtővel szőtt kendő 290. 291. 

308.
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Fejváltsága, Parrai Komán Sza
kara 9.

Fekete czitromlé 99. 241. 
Félkeresztes tallér 623. 
Fellajtár 503.
Fellajtárnak báránybőr-bélés 

410.
Felsőbajomi bor (dézma) 60.
—  ára 526.
Felsőgáld 148. 276.
Felsőgáldi bor (dézma) 24.
—  —  ára 149.
Felsőporumbák 20. 
Felsöporumbáki oláh pap hono

ráriuma 323.
—  üvegcsür 19.
Felsőucsa 20.
Felsövisti adó (Sz. György napi) 

555.
—  adó bor 61.
—  adó rókabőr 61.
—  adó vágómarha 61.
—  adópénz (karácsonyi, pün

kösdi) 61. 62. 201. 376. 
552. 554. 555. 557— 559.

—  bor lucrum pénz 202 ,
— búza (élés) 557.
—  gostina pénz 170. 200.
—  István 200.
—  —  radnóti számtartó 196—

198.
—  kender (dézma) 557.
—  malomvám búza, köles, rozs 

557.
—  proventus pénz 329. 558.
—  summapénz 12. 204. 333. 

350. 368. 369. 371. 373. 
375.

—  száraz bor ára 201. 204.
—  száraz korcsoma bor ára 

(karácsonyi, húsvéti) 201.
—  száraz korcsoma pénz (ka 

rácsonyi) 200.
—  zab (dézma, élés) 557. 
Felsövistiek évi szolgálatja 61. 
Felszegi Ferencz, pohárnok 346.

Féltallér (öreg) 259.
Fenes 276.
Fenesiéktől gyapjú ára 479. 
Fenesiek juh-ára pénze 479. 
Fenyödeszka 535. 537. 
Fenyőmagos tömlőtúró 521. 

541.
— túró 257. 336. 460. 514. 
Fenyösajt 138.
Fenyötúró 248. 256. 272. 274.

275. 460. 461.
Feredős 383.
—  András 214.
Ferencz 544. 545. 546.
—  boltja 499.
—  rézműves czigányok vajdája 

113.
Ferenczi 242.
—  Mihály 532.
—  —  udvarhelyi udvarbiró

458. 459. 49 7 — 499. 
Ferkő, czipóhámozó 4.
Festék 593. — 1. Gyapjufestés- 

hez való, Posztófestő a. is. 
Fikker Márton birság-aranya 

183.
Fiscalis director 1. Barrabás 

Péter.
— procurator 1. Barrabás Péter. 
Flandriái posztó 614.
Floka Márton bírság-aranya 183.
—  Miklós birság-aranya 183. 
Fodor 503.
—  György-féle arany 37.
—  István 102.
—  —  harminczad árendátor

235.
—  —  szászvárosi harminczad

árendátor 91. 231.
—  —  ifj., szászvárosi harmin-

czados 103.
Fodorháj 198.
Fogaras 3. 5. 20. 23. 31. 32. 

3 4 _ 3 6 .  41. 42. 50. 51. 
62. 65. 70. 74. 75. 79. 
80. 83. 87. 90. 91. 98.
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106. 108. 110. 114. 135.
138. 143. 152. 161. 164—  
166. 189— 191. 200. 203. 
208. 211. 219. 220. 230.
238. 258. 262. 267. 321.
325. 328. 330. 343. 350.
352. 360. 362. 364. 366.
375. 383. 384. 392. 404.
406. 416— 418. 420. 422. 
426. 431. 435. 445. 449.
455. 472. 476. 480. 489.
490. 492. 496. 509. 510.
536. 537. 549. 557. 558.
578. 583. 584. 593. 596.
598. 606. 619. 620. 623.
624.

Fogaras várbeli ágyúpor 291. 
Fogarasba küldött ezüst 190. 
Fogarasban szőtt abrosz 518.
—  —  abrosznak való vászon

301. 308.
—  —  asztalkeszkenő 291.
—  —  vászon 303. 307. 526. 
Fogarasfölde 9. 20. 
Fogarasföldi adópénz (császár

adó, országadó) 17. 32. 33. 
50. 113. 123. 124. 126—
133. 139. 154. 161. 162. 
163. 166. 168. 170— 176. 
180. 183. 184. 246. 262. 
263. 269. 286. 2 8 8 - 2 9 8 .  
3 0 0 — 306. 309. 310. 333. 
337. 338. 340. 345. 351. 
352. 361. 362. 448. 45 2 —  
454. 469. 512. 521. —  
1. Fejedelemasszony részé
ről a. is.

- -  adóperceptor 1. Lészai Ist
ván, Luczai Sorbán, Pattan
tyús Kristóf.

— búza (dézma) 15.
—  contrabont jövedelmek 17.

18.
—  donatarius jószág ország

adója 297.
— erdő 14.

Fogarasföldi főkapitány 17. 18. 
—• oláh papok országadója 297.
—  rozs (dézma) 15.
—  törvényes bírság 17. 18. 
Fogarasi abrosznak való vászon

(sáhos) 130.
—  adópénz 16. 37. 269. 470.
—  assessor boérok honorári

uma 8 . 10. 11. 13— 17. 
121. 122. 125. 127. 128.
131. 140. 285. 289. 292.
295. 302. 307. 512. 518.
524. 532.

—  bástyás darabontok hono
ráriuma 11. 17. 18. 123.

—  bástyások honoráriuma 9.
16. 121. 122. 128.

—  berbécs ára (majorság) 288. 
291. 297. 308. 332.

—  bírságpénz (alsó, felső széken
esett) 6. 7. 10. 11. 13—
17. 121 — 125. 128. 131. 
137. 140. 142. 170. 176.
285. 289. 292. 293. 295.
296. 302. 307. 516. 518.
521. 524. 532 533.

— boér adta pénz 50.
—  boér pap honoráriuma 293.
—  boér új pap honoráriuma 

295.
—  boérok székin esett bírság

pénz 8 . 9. 12. 13.
—  bolt (közép-) 409. 484.

486. 579— 581. 611.
—  bor ára 37. 158. 347.
—  bor-lucrum pénz 280. 352. 

479.
—  búza (dézma, élés, major

ság, őszi, szemelt) 7— 9. 
11. 12. 513.

— búzaasztagok 8 .
—  búzatermés (dézma, major

ság, őszi) 7. 9. 14. 15.
— censurális szék 29.
—  czejtház 585.
— czigányok adója 9. 128.



653

131. 140. 289. 292. 295.
302. 307. 512. 518. 524.
532.

Fogarasi czigányvajda honorá
riuma 8 . 11. 13. 16.

—  depositus boér honoráriuma 
122.

—  dézmások 518.
—  esküdt ember 8 .
—  faggyú ára 137.
—- fonal 126. 290. 291. 305.

306.
—- főkapitány 11.
—  főkapitányság után járó jöve

delmek 11.
—  főplajás honoráriuma 8 . 11. 

13. 18, 121. 122.
—- gostina pénz 8 . 9. 13. 14. 

122. 131. 161. 173. 176.
292. 302. 307. 335. 343.
350. 486. 518. 523. 532.

—- görög 1. Kiriak.
—  görögök adója 11. 218.
— —  adta szőnyeg (meggy szín,

skarlát) 116. 117. 125.
—  hajó honoráriuma 140. 286. 

289. 292. 295. 512. 524. 
532.

—  hajóvám pénz 130. 518.
— hajóvámos adója 18.
— hídvám pénz 297.
—  János 115. 537. 550.
—  —  huszti számtartó 465. 
Fogarasi jószág 478.
—- jövedelmek (1667— 1691.)

6 — 18. 121— 133. 285—  
310. 5 1 2 — 534.

— kapitány 15— 17.
-— kender 524.
— kenderfonal 290. 404. 517. 
—- kenderpáczfonal 513.
—  kenderszálfonal 513.
—  kereskedő, Gyenka Nikula 

490.
—  konyha (alsó, relső, középső) 

306. 521. 523.

Fogarasi korcsoma 6 . 17. 137.
286. 292. 298. 299. 302.
303. 319. 344. 347. 518.
525.

— korcsoma bor ára 1 3 3 .1 5 4 . 
306.

—  korcsoma bor lucrum 166.
306. 308. 309.

—  korcsoma lucrum pénz 310.
—  korcsomapénz 12. 41. 170.

176. 290. 487. 519. 520.
522. 524. 527. 528. 530.
532.

—  korcsomáros 16 .304  — 306. 
321. 526.

—  lakatok 120.
—  len (ecselt, majorság) 11. 

301. 310. 517. 532.
—  lenfonal (dézma) 290. 312. 

404. 517.
—  lenpáczfonal 513.
— lenszálfonal 513.
— liszt tábori szükségre 515.
— oláh esperest 1. Raduly.
— —  esperestek honoráriuma

6 . 11. 14. 16. 18. 121. 
122. 125. 137. 140. 
158. 286. 289. 292. 
295. 302. 307. 524.

—  papok honoráriuma (ka
rácsonyi, pünkösdi) 6 .
7. 10. 11. 13. 14. 122. 
124. 125. 137. 287. 
295. 514. 524.

—  —  püspök honoráriuma 9.
—  orda ára 297.
—  papok adója 8 . 14— 16.

18. 122. 128. 131. 140. 
158. 285. 289. 292. 302.
307. 518. 532.

— paraszt emberből lett pap 
honoráriuma 293.

—  perceptor 16.
—  piacz 523. 528.
—  pincze 523.
—  plajások honoráriuma 14—
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16. 125. 127. 128. 131. 
140. 285. 289. 291. 295.
302. 307. 518. 524. 

Fogarasi porkoláb 22.
—  próbacséplés 15.
—  proventus pénz 33. 35— 39.

139. 153. 158. 169— 174. 
177. 182— 184. 329. 331.

-— rév honoráriuma 16. 128.
—  révész honoráriuma 13. 121. 

122. 125. 127. 302. 307.
—  sátoros czigányok vajdái 

adója 12. 18.
— serkorcsmáros honoráriuma

8 . 10. 11. 13. 14. 128.
—  sertések ára 307. 308.
—  sokadalom 529. 564. 609.
— szalonnásház 521.
—  számtartó 184. 395. —  1. 

Dési János, Grávuly Máté, 
Illyeni Tamás, Kovács János, 
Récsei László, Luczai László, 
Luczai Sándor, Luczai Sor
bán, Sinkai Ist án, Szescsori 
Máté a. is.

—  szappan 121. 128. 130.
132. 286— 291. 294. 295. 
300. 305. 306. 5 2 8 — 530.

—  Tamás, görög 481. 485. 
486. 564. 606. 607. 609—  
612. 615. 616. 623.

—  tímárok 129. 302. 520. 
528. 533.

—  —  czéhmestere 127.
—  tisztek convictiója 349.
—  torony 582.
—  túró ára (majorság) 127. 

129. 137. 140. 2 8 6 .2 9 7 . 
307. 516. 524.

—  udvarbiró 1. Boér István, 
Boér László, Boér Miklós, 
Szescsori Sorbán, Sorbán

— Talaba.
—  új papok honoráriuma 131.
—  urbárium pénz 532.
— vaj ára 288.

Fogarasi vámos honoráriuma
8 . 11.

—  vár 7. 18. 30.
—  várhoz tartozó rézműves 

czigányok 468.
— vászon (durva, fehérített, 

keskeny, mángorlóit, sima, 
széles, vastag, vékony) 126. 
127. 130. 132. 286. 2 8 8 — 
2 9 4 .3 0 0 .3 0 8 - 3 1 0 .5 1 3 —  
515. 517— 523. 526. 527.
529. 531. 532.

— viceudvarbiró 16.
—  zab (dézma, elés) 7. 9. 11. 

310. 512— 515. 534.
Foghagyma 141. 202. 204. 

274. 310. 314. 318. 357. 
385. 393. 402. 460. 512. 
513. 566.

—  ára 1. Katonai.
Fogolymadár 237. 256. 271—

274. 276. 457. 462. 498. 
Fonal 1. Arany, Aranyos, Csizma

diának való, Csizmavarrás
hoz való, Ebesfalvi, Ezüst, 
Gombkötőnek való, Gyapot, 
Gyertyabélnek való, Kender, 
Len, Porumbáki.

Font, eperjesi 234.
Forint 1. Magyar.
Fóti Dániel, görögkereskedö 417. 
Fosztó Tamás, görög 331. 347. 
Főhopmester fizetése, Naláczi 

István 598. 600. 
Főinspector 1. Harminczad. 
Főkapitány 1. Fogarasföldi, Fo

garasi, Kolozsvári, Tolda- 
lagi János.

Főkapitányság után járó jöve
delmek (fogarasi) 11.

Föld váltságdíj 15.
Főplajás 1. Boér János, Popa 

Raduly.
—  honoráriuma 1. Alsóporum- 

báki, Boér János, Fogarasi, 
Porumbáki, Porumbákvidéki.
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Főtisztek, szebeni 246. 
Fövenyes domb (Radnóti gaz

daság) 55.
Fővezér számára hintó 433. 
Francisco 468.
Franczia követ 214. 449.
—  ötvös 605.
Frank Péter, kereskedő 480.

487.
Fráter György, inas 376. 414.
—  István 256. 273. 461 —  

464. 506. 556. 581. 623.
—  Kata 475. 476. 478. 
Frisseit arany 3 8 — 40. 155—

1 5 7 .1 5 9 .1 6 7 — 169. 171 —  
176 .179— 184.190. 32 9 —  
340. 342. 345. 3 4 7 - 3 4 9 .  
351. 479. 480. 484. 487.
488. 490— 492.

Fugitivus jobbágyok búzája 72. 
Fúvók csinálására való szattyán-

bőr 135.
Fü ára 463.
—  hidegleléstől való 581. 
Füge 92. 93. 97. 98. 100.

102. 229. 234. 237. 253.
254. 273. 425. 427. 429.
431. 433. 434. 436. 437.
587. 592. 593. 595. 596.
598. 600.

Fülpössy Márton, kolozsvár- 
megyei árenda perceptor 79. 

Fürdő, gyógyi 350.
Fűrész béldeszka 534. 536. 

541. 544.
Fürészdeszka 139. 316. 540. 

574.
Fürészvas 359.
Füsü 593.
Fűszerszám 619. —  1. Brassó

ban vásárolt a. is.
— ára pénz 248. 249. 253. 

254. 421. 423. 424. 427. 
429. 430. 4 3 2 -  434. 587. 
595. 597— 599.

— váltsága 246.

Füszerszámok ára 83. 84. 86. 
87. 89— 105. 200. 225. 
229—255. 421—441. 

Fűszerszámzacskónak való vá
szon 403.

Füzes-gát (Radnótigazdaság) 55.

Gabona ára, malom vám 376. 
Gabonás ház 545.
Gábor deák 1. Fogarasi Gábor. 
Galacsi Berszán, kocsis 320.
—  István,, kocsis 320.
Galacz 16. 17. 276. 347. 
Galaczi bor ára 17.
—  serkorcsomáros honorá

riuma 10.
Galambbegy 581.
Galambfi 205.
Galambforma üveg 313. 314.

318. 544. 545.
Galand 165. —  1. Arany, Ezüst 

a. is.
Gálfalva 203. 277.
Gálfalvi adó (Sz. György-, Sz. 

Mártonnapi) 72. 207. 216. 
390. 415.

— árpatermés 73.
—  búzatermés (majorság) 73.
—  bor (majorság) 70.
—  gondviselő 1. Csíki Ferencz.
—  hídvámpénz 71— 73. 207. 

208. 216. 390. 415.
— jövedelem (1667— 1670.) 

72— 73. 216.
—  korcsoma bor ára 216.
—  proventus pénz 207.
—  udvarbiró 1. Réti János. 
Gálfi Mihály, inas 328. 362.

408. 409. 418. 465. 484. 
485. 489. 500. 504. 550. 
573. .606. 617.

Galgó 11.
Gáliczkő 243. 500. 501. 590. 

591.
Gáliczkőfőzö üst ónból 3.
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Gallér- gyolcs 248.
Galócza (asszú, nyers, száraz) 

273. 511.
Galyatető (Radnóti jószág) 58.
Garas pénz 76.
Gaurán 276.
Gellén János, fejérvármegyei 

árenda perceptor 79. 80.
Generális adóperceptor 131. 

262. 263. —  1. Lipcsei 
György, Sárosi János a. is.

—  fizetése, Teleki Mihály 511.
Geréb János. 321.

-  (Gréb) János, csíki gond
viselő 445 -  446. 457. 585.

Gerendely végébe való vascsap 
356.

Gergely deák 546.
— — radnóti számtartó54. 55.
— Samu 30.
Gerleczi Iván, görög 35. 36.
Gerlestey István, hunyadvár- 

megyei árenda perceptor 
79— 81.

Gerlestey István, hunyadvár- 
megyei árendátor 78.

Gesztenye 254. 257. 460.
Ghity Márton 253.
Gidófalvi Péter 360. 361.
— — kapnikbányai gondviselő 

182. 189 — 191.
Gilányi Gergely 75. 81.
Gilányiné jobbágyai 289.
Gilányi Gergelyné 259. 262.
Girás kő 360.
Glét 50. 236. 364. 367. 394. 

475. 497. 562. 576. 577. 
621.

Glétre való pénz 362. 363. |
Golyóbis (muskotély, vas) 142. I 

291. 294.
Gomb 1. Csont.
Gombkötő Mihály, kapnikbányai 

gondviselő 363. 364. 499. !
—  Péter 288.
Gombkötőnek való fonal 571.

Gombos Mihály, szamosújvári 
udvarbiró 187.

Gondviselők 1. Alvinczi János, 
Bak Pál, Borbély János, 
Bors István, Csíki Ferencz, 
Endes Miklós, Fazakas Mi
hály, Geréb János, Gidó
falvi Péter, Gombkötő Mihály, 
Kiss Péter, Maurer Márton, 
Páter János, Stirbicz János, 
SzöcsBartos, Várfalvi István 

Górtyúk 410.
Gostina pénz (makkoltatási bér) 

1. Almakeréki, Ebesfalvi, 
Felsővisti, Fogarasi, Görgé- 
nyi, Havasi, Kapnikbányai, 
Kománál. Porumbáki.

Gott János 435.
Gömböcz 198. 372. 384. 387.

394. 395. 415. 505. 512.
539. 548. 550. 560. 561.
567. 568. 577— 581. 

Görgény 4. 33. 88 . 96. 165.
197. 210. 228. 277. 355.

Görgényi babtermés (majorság) 
48.

—  bor (dézma, majorság) 48.
—  bor ára (majorság) 147.496.
—  borseprő 147.
—  borsóvetés 48.
—  búza ára 355. 497.
—  búzatermés (majorság) 48.
— búzavetés (őszi) 48.
—  disznóváltó pénz 186. 354. 

496.
—  gostina pénz 497.
—  jövedelem (1667 -  1689.) 

48. 1 8 6 - 1 8 7 .  354— 355;
495_497.

— juhváltó pénz 497.
—  kendertermés (majorság) 48.
—  korcsoma 354.
— korcsomabor ára 497.
—  kölestermés (majorság) 48 .
—  lentermés (majorság) 48.
—  lovásznak saru 530.
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Görgényi méhváltó pénz 497.
—  papiros 354. 355. 495.

496.
—  pásztorpénz 496.
—  proventus pénz 349.
—  rozstermés (majorság) 48.
—  rozsvetés (őszi) 48.
—  sertés ára (majorság) 355. 

496.
—  számtartó 1. Lnczai István, 

Vásárhelyi István.
—  tavaszi vetés 48.
—  ndvarbiró 1. Daróczi György, 

Désy Mihály, Luczai András.
—  zab 496.
—  zabtermés (majorság) 48.
Görög 599.
—  András 83.
— Demeter (fogarasi), görögök 

bírája 484.
—  György 228. 342.
—  György, görög 159.
—  János 418.
— kereskedők 1. Áros János, 

Buczi Kozma, Fóti Dániel, 
Granmalich Panajot, Pássá 
Jene, Piros Kozma, Zoltán.

—  kompánia 1. Brassói, Sze- 
beni.

—  Mihály 162. 169.
—  Pál 610.
—  Pál, szebeni görögök birája 

418. 419.
—  Tamás 436.
—  —  szebeni görögök birája

222 .

—  Tódor 1. Ternovai.
Görögök 13. 90. 334. 486. 490.

491. — 1. Áros János, Bucsi 
Kozma, Chisza Chriszta, 
Czipejesz Konstantinos, Di- 
paliczini Pál, Dura, Fogarasi 
Tamás, Fóti Dániel, Fosztó 
Tamás, Gerleczi Iván, Gö
rög Demeter, György, Pál 
és Tamás, Granmalich Pa

najot, Hátszegi Nicola, Isák, 
Junii, Kiprovicza Adám és 
Kristóf, Kiproviczai Nikula, 
Kiriak, Kis János, Kozma, 
Pál és Tódor, Kriszta, 
Kriszta Gergely és István, 
Mychos Izsák, MihályGirguly, 
Miklós, Mitrovics György, 
Morgán Demeter, Murát Jan- 
csár, Nicola, Oszamirai Ta
más. Palocsai György, Pap 
István, Pasa Jene, Páter 
János, Petko, Piros Kozma, 
Polycsényi György és Száva, 
Rácz Tamás, Sztáté, Ten
geri János, Teodorz, Tódor, 
Torna, Turnavai Alvits, Ur- 
novai Dedu, Zachariás De
meter, Zoltán.

Görögök adója (Sz. György-, Sz. 
Mártonnapi) 75— 77. 7 9 .82 . 
218— 225. 228. 241. 267. 
3 4 9 .4 1 6 — 4 1 8 .4 2 3 .6 1 0 —  
612. 617. 619. —  1. Fo
garasi a. is.

—  adta szőnyeg 16. 128.
—  árenda pénze (Sz. Márton

napi) 79.
—  birája 220. 224. 225. 423. 

—  1. Buczi Kozma, Görög 
Demeter, Pál és Tamás, 
Kis Tódor, Lukács deák, 
Oszamirai Tamás, Páter Já
nos, Szebeni a. is.

—  honoráriuma (Sz. Margit- 
napi) 603.

Graeci tallér 114.
Gránát posztó (karmazsin szín, 

kék, meggyszín, rózsaszin, 
testszín, veres, veres csiz
maszín, violaszín, zöld) 109. 
111. 112. 151. 163. 238. 
239. 245. 260— 267. 338. 
3 4 0 .4 1 6 .4 1 7 . 429. 446 — 
450. 45 2 — 455. 481. 484. 
485. 487. 501. 610. 611.

Szádeczky B .: I. Apafi M. fejedelem udvartartása. 42



658

—  1. Ifjak ruházatjokra, 
Inasok ruházatjokra, Pro- 
fessoroknak, Török, Törö
köknek, Udvarnépe ruhá
zatjokra, Velenczei a. is.

Gránát posztó ára 244.
Granmalich Panajot, görög ke

reskedő 183.
Gravuly Máté 475.
Grávuly Máté, fogarasi szám

tartó 3 0 0 — 308. 319.
—  —  szebeni számtartó 477.

478. 501.
Gréb 1. Geréb.
Grid 20.
Guiácsi Albert, inas 456. 518. 

585. 618. 623.
Gyalogok, dévai 85.
—  fizetése 84. 343. 418. 436. 

448. 467. 597.
—  fogadása 506. 509.
—  német 423.
—  ruházatja, udvari 225.
—  (magyar) ruházatjára való 

posztó 75. 222.
Gyalogoknnk való posztó 76. 

422. 424. 427. 436.
—  —  saru 527.
Gyalom 309. 382. 493. 522. 

575.
Gyalui havasi árenda pénz 

160.
Gyapjú 108. 178. 252. 536. 

593. — 1. Alvinczi, Berke, 
Ebesfalvi, Havasalföldi, Po- 
rumbáki, Posztónak való 
a. is.

—  ára 125. 207. 389. 485. 
488. 491. 522. 572. —  
1. Almakeréki, Berbécs, Fe- 
nesiektől, Juh, Katonai, Ko- 
mánai, Radnóti a. is.

— nyűg 536.
Gyapjúfestéshez festék 108.
Gyapjúposztó 1. Berke, Ebes

falvi, Erdélyi, Havasalföldi.

Gyapjúszállitás 108.
Gyapjú vásárlás 108.
Gyapot fonal 96. 233. 394. 

598.
—  vászon 597.
Gyékény 200. 318. 563. 565.
—  felszegezésére való vasszeg 

623.
Gyémántos medál 163.
Gyenka Nikula, fogarasi keres

kedő 490.
Gyeplő 395. 398. 404. 408. 

513.
Gyermekjáték 287.
Gyermekló 463. 502. 514. —  

1. Balázsfalvi a. is. 
Gyermeklovak a máramarosi 

ménesből 461. 462.
Gyerőfi 105. 262.
Gyerőffy György 80.
Gyertya 27. 114. 213. —  1.

Yiaszgyertya a. is. 
Gyertyabél 574.
Gyertvabélnek való fonal 310.

512. 522. 574. 578. 
Gyertyamártásra való faggyú

133.
Gyertyamártó edény (mázas) 

410.
Gyertyatartó (ezüst, réz) 4. 115. 

228.
Gyógy 185. 186. 325. 345.

350. 359.
Gyógyi fürdő 350.
Gyolcs 1. Borstakaró, Gallér, 

Lengyel, Ránczos, Visnyói, 
Zambori.

Gyomor (disznóaprólék) 198. 
359. 384. 387. 394. 415.
505. 512. 534. 535. 539. 
548. 550. 560. 561. 567. 
568. 5 7 7 — 582.

Gyömbér (czitromos, eleven, 
narancsos) 83. 84. 86 — 91. 
95. 96. 99. 101— 104. 
229— 232. 234. 235. 237.
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238. 243— 245. 247. 249. 
272. 274.

Gyöngy (orientálj s, skarlát) 3. 
116. 233. 242.

—  árában adott kénesö 163.
—  láncz 35.
—  —  ára 40.
Gyöngyösburka 198. 384. 387. 

394. 560. 561. 567. 568. 
577— 582.

Gyöngypor 228.
György, aranyász czigányok vaj

dája 294. 451. 4 6 8 — 470. 
619. —  1. Baboni György, 
Kapra György, Nyerges 
György a. is.

—  Tódor szolgája 611.
—  deák, tordavármegyei vicze-

árendátor 80. 81.
—  —  433. 561. —  1. Beneze

György, Dicsőszentmár- 
toni György, Lipcsey 
György a. is.

Györkei György 55. 56— 58. 
247.

—  —  kolozsvári harminczados
243. 245. 248. 249. 

Gyulafej érvár 1. Fejérvár. 
Gyulai Sándor 349. 363. 364. 
Gyuricza 1. Szegedy György. 
Gyümölcs (pénzen vett) 386. —  

1. Asszú a. is,
Gyűrű, Maurocordatus-féle 280.

Habarnicza 92—96. 98— 100.
102. 103. 158. 165.228— 
230. 232. 236.242. 250—
252. 254. 272. 296. 301. 
307. 425. 427. 428. 430. 
434. 436. 437. 508. 512. 
513. 588. 592—596. 

Habarniczának való edény 250. 
Habos pohár 544.
Haczogi Mihály 181.
Hadak, német 538. 558.

Hadak fizetése 199. 266. 448.
— 1. Magyar a. is. 

Hadmentességi aranyadója az
abrudbányai nemességnek 
339.

Hadnagy Márton, dévai szám
tartó 357.

—  —  dévai udvarbiró 358.
—  —  fejérvári számtartó

1 4 5 — 150.
—  Simon, fejérvári számtartó 

285. 480.
Hagyma 1. Fog-, Mogyoró-, 

Veres-.
Háj 202. 203. 217. 316.

376. 407. 504. 517. 5^1. 
528. 536. 537. 554. 557.
—  I. Fodor, Hintókenésre, 
Szappannak, Szekérkenésre 
való a. is.

Hajó 517.
—  honoráriuma 1. Fogarasi. 
Hajóvám pénz 1. Fogarasi, Po-

rumbáki.
Hajó vám os adója 1. Fogarasi. 
Hal (asszú, száraz) 251. 257. 

271. 272. 275. 462. 464. 
511. 542. —  1. Adó, Le
pény, Ölti, Platajcz, Tok 
a. is.

—  ára 180. 330. 332. 335. 
337. 341. 344. 348. 350. 
351. 465. 481. 484. 489.

Halász, német 522. 527.
—  jobbágyok, radnóti 493. 
Halászoknak kender, sajt 1.

Segesvári.
Haller János-féle pénz 182. 
Halmágyi János 466. 468. 
Háló (ónos) 294. 309. 517. —  

1. Ablakra való a. is. 
Hálókötők 55.
Halvágó kés 356.
Hám (alábbvaló, varrott) 531. 
Hamis pénzveréssel vádolt czi

gányok pénze 119.
42f
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Hámkötél 212. 216. 395. 398. 
404. 407. 413. 414. 514. 
565. 569. 574. 575. 581. 

Hámok ára, lóra való 103.
—  csináltatásának ára 101.
—  szegésére adott pénz 99. 
Hámor, dévai 494.
Hamuval vett szappan 581. 
Hamvavevö (ezüst, vas) 4. 115.

580.
Handorf 1. Hondorf.
Haral, harár 221. 241.
Harcsa 186. 581. 582. 
Haricska (dézma) 557. 
Haricskakása 130. 142. 294. 

300. 301. 305. 306. 309. 
490. 514. 516.

Harisnya 1. Strünf.
Harisnyának való posztó 293.

327. 328. 550. 
Harminczad 1. Dévai, Eperjesi, 

Kolozsmonostori, Posztó, 
Szászvárosi, Verestoronyi.

— ára 1. Dévai, Marosvárad- 
gyai-

— árában adott bor 103.
—  árenda 1. Verestoronyi.
—  árenda arany 1. Beszterczei.
— árenda pénz 242 — 245 .247 . 

250— 251. 264. 265. —  
1. Beszterczei, Brassói, Dési, 
Dévai, Kolozsvári, Láposi, 
Máramarosi, Marosvárad- 
gyai, Portusi, Szigeti, Törcs- 
vári, Verestoronyi, Volkányi, 
Zajkányi.

—  árendátorok 1. Apor István, 
Budai György, Budai Péter, 
Cserei Farkas, Fodor István, 
Horvát András, Kis Kris
tóf, Krajczár János, Páter 
János, Páter Kristóf, Sze
gedi György, Tornya Péter.

—  főinspector 1. Bethlen Elek, 
Bethlen Gergely, Székely 
László.

Harminczad ház 90.
-— inspector 1. Batizi János, 

Páter János, Szegedi György.
— pénz 168. 177. 179. 237. 

341. 422. —  1. Beszter
czei, Brádi, Brassói, Csiki, 
Dési, Dévai. Kolozsvári, 
Korcsoma, Kőrösbányai, Lá
posi, Máramarosi, Maros- 
váradgyai, Portusi, Szász
városi, Székelyhídi, Szigeti, 
Topánfalvi, Törcsvári,Veres
toronyi, Viski, Volkányi, 
Zajkányi a. is.

— proventusa 1. Rézedényes.
—  rationista 441. —  1. Maros- 

váradgyai a. is.
—  számtartó (marosváradgyai), 

Vájná Dávid 591.
Harminczadok árendájában vá

sárlás 232.
— jövedelme (1667 — 1691.) 

83 — 105. 229— 255 4 2 1 -  
444 . 587— 601.

Harminczadosok 1. Apor István, 
Batizi János, Berzeti István, 
Bodó Mihály, Budai Péter, 
Christoph János, Cserei Far
kas, Ecsedi Pái, Endes 
Miklós, Fodor István ifj., 
Györkei György, Horvát 
András, Jósika Ferencz, 
Komlósy János, Köblös P é
ter, Krajczár János, Logofet 
Demeter, Mezei Sámuel, 
Naláczi István, Páter János, 
Schuller Márton, Szeghalmi 
András, Tamás deák, Tornya 
Péter, Ujvárossy István, 
Vájná Dávid.

Háromszék 478.
Hársfa deszka 357.
Hátszegi bor ára 150.
—  iskolamester fizetése 424. 

427. 430. 591. 594.
—  Nicola, görög 484.
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Havasalföld 296. 311. 312.
513. 537. 548. 

Havasalföldi bor 17. 28. 52. 
58. 198. 295. 297.

— bor ára 10. 11. 16. 17.
57. 123. 143. 196. 195. 
298. 296. 321. 381.

—  borlucrum pénz 298.
—  borseprő 198.
—  borseprő ára 321.
—  gyapjú 400.
—  gyapjuposztó (egyszer-, két- 

szerványolt) 395. 402.
Havasi gostina pénz 373.
Ház 1. Gabonás, Harminczad, 

Lisztes, Major, Sáfár, Sütő, 
Szebeni királybíró. 

Házfoglalás 516.
Házőrző inasok 1. Kürtösi János, 

Simon László.
Hedri Benedek 43. 72. 153.

256. 267. 271— 274. 
Hegyesi Gergely, étekfogó 75.
—  János 162. 174. 
Hegyközpályi adópénz 191.

466— 469.
Henter Klára lakodalma Kol- 

latovith Györgygyel 114. 
Hericzei János, gyalog 465. 
Hering 84. 86 . 92. 93. 96. 

99. 102. 103. 142. 230.
235. 239. 247. 251. 254.
273. 423. 426. 432. 435.
438. 589. 590. 594. 597.

Heringnek való edény 235. 
432.

Hermányi pap 219.
Herszenyi Komsa adója 295. 
Heveder 201. —  1. Kender, 

Pokrócz, Szíj a. is. 
Hidegleléstől való fű 581. 
Ilídvám pénz 1. Alsószombat- 

falvi, Fogarasi, Gálfalvi, 
Hunyadi, Váradgyai.

Hintó 102. — 1. Fővezér szá
mára való a. is.

Hintó bőrözésére való ökörbőr 
516. 519.

— csinálásáért adott pénz 587.
—  csinálására való szattyán- 

bőr 135.
Hintókenésre való háj 575. 
Hiúzbőr (bírságban esett, pénzen 

váltott) 31. 36. 41. 42.
130. 176. 182. 183. 333.
335. 336. 339. 342. 346.
357. 479. 485. 491. 603.
605.

—  ára 27.
Hiúzmál 233.
Hodsa Kozma, kereskedő 481. 
Hogya Péter 158.
Holbaki 162.
Holdvilág 276.
—  árában adott pénz 109. 110. 
Holdvilági bor (majorság) 202.
—  borára 148. 287. 381. 
Hólyag 518.
Hondorf 277.
Hondorfi árpatermés (őszi) 72.
—  bor 212 .
—  bor ára 297. 298.
—  búzaasztag 67.
—  búzacséplés (dézma, major

ság) 67. 72.
—  búzatermés (dézma, major

ság) 66 . 69. 71. 72.
—  búzavetés (őszi) 66 .
—  rozsvetés 66 .
— takács 126.
— zabtermés (majorság) 71 .72 . 
Honorárium pénz 50. — 1. Besz-

terczei, Porumbáki, Szebeni 
a. is.

Honoráriuma 1. Assessor boérok, 
Bástyás darabontok, Bás- 
tyások, Boér pap, Czigány- 
vajda, Depositus boér, Fő- 
plajás, Görögök, Hajó, Oláh 
esperestek, papok és püs
pök, Papok (új), Plajások, 
Polgármester, Rév, Révész,
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Salétromfőzök, Serkorcso- 
máros, Szász papok, Szászok, 
Vámos.

Hopmester 409.
Hopmesternek való posztó 174. 
Hordó 138. 321. 324. 356. 

395.
—  takarásra való vászon 403. 
Horgos vas, malomhoz való

359.
Horog (vas) 356.
Horvát András 14. 33. 73. 

106. 154. 156 — 158. 
160. 161. 168— 170. 
230. 233.

—  —  harminczad árendátor
251.

— —  brassói harminczados 92.
—  —  dési harminczados 85.86.
—  — máramarosi harmincza

dos 85. 86 .
—  — törcsvári harminczad

árendátor 231— 236. 
239. 240. 244.

—  —  törcsvári harminczados
92 — 102. 106. 237.
238. 2 4 1 - 2 4 3 .

— —  verestoronyi harmincza
dos 237.

—  —  vásárlása 86 . 92. 94—
96. 229— 230. 232—  
234. 237. 240. 242. 
251. 273.

— Ferencz, innyaadó 4.
— István 110.
—  Tamás 434.
Horváth János, dévai udvar- 

biró 186.
Hosszúmezei adó (Sz. György 

napi) 465.
Hosszúpecsenye 198. 359. 376. 

394. 512. 513. 528. 534.
535. 539. 548. 5 5 0 .5 7 1 .  
574.

Hujéz Juon contrabont kénesője 
163.

Hundorf 1. Hondorf.
Huntar Péter, abrudbányai 41. 
Hunyad 45. 473.
Hunyadi búza 503.
— görög 1. Kis János.
—  híd vám pénz 502.
—  jövedelem (1673— 1690.) 

267. 500— 504.
—  korcsoma pénz 502.
— méz ára 503.
— proventus pénz 72. 153. 

166. 491.
—  restantia pénz 494.
—  számtirtó 1. Szentmártoni 

György, Zára András.
— taxa pénz 501. 503.
—  túró ára 477.
—  udvarbiró 594. —  1. Med- 

gyesi Sámuel, Nagy Mihály 
a. is.

—  vaj ára 503.
— vas ára 477. 478. 501. 503.
—  zab 478.
Hunyadvármegyei adópénz 30.
—  árenda pénz (Sz. György, 

Sz. Márton napi) 78— 82. 
2 2 6 - 2 2 8 .

—  árenda perceptor 1. Ger- 
lestey István, Uzoni Mihály.

—  árendátor 1. Gerlestey István. 
Hurka 548. — Gyöngyös,Kásás,

Vég a. is.
Húsvágó bárd 502.
Huszt 119.
Huszti bor lucrum pénz 464.
—  jövedelem (1673— 1690.) 

2 7 1 - 2 7 5 .4 6 3 - 4 6 5 .5 0 6 -  
509.

—  korcsoma pénz (várbeli, vá
rosi) 465. 507. 509.

—  kapitány conventiós búzája 
321.

—  len 272. 274. 464.
—  praesidium 274.
—  — fizetése 462 —  465.

506— 510.
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Huszti proventus pénz 349.
—  rationista 1. Szécsi György.
—  só ára 72. 508.
—  számtartó 1. Alvinczi Já

nos, Fogarasi János, Kérei 
Márton.

—  taxás fundusok adója 465.
—  tisztek 487.
—  —  convictioja 465.
—  udvarbiró 1. Bán Gergely, 

Kérei Márton, Sárközi István, 
Szentgyörgyi György, Szent- 
györgyi István, Szentgyörgyi 
Miklós.

Ibesteri bor ára 53.
Ibrik 3 2 3 — 326. 530. 534—

536. 538— 547.
Ifjak fizetése 38. 39. 79. 443. 

489.
—  ruházatokra való gránát 

posztó 109. 111.
Igaz Gáspárné 482.
Igen 29. 276.
Igeni bor (dézma, pénzen vett)

24. 25. 57. 58.
—  bor ára (dézma, 56. 282.

378.
—  puskások 29.
Ikland 277.
Iklandi búzatermés (dézma) 54.
—  korcsoma 53.
Iklód 276.
Ikra 92. 105. —  1. Viza a. is. 
Illyei László 43. 107. 153. 

450.
—  udvarbiró 1. Csáki István. 
Illyeni Komán, kocsis 320.
— Opra, kocsis 320.
—  széna ára 583.
—  Tamás, fogarasi szám tartó 

532.
Immanuel, zsidó 334. 388. 
Imperialis tallér (egész, fél) 10.

111. 199. 220. 221. 224.

233. 262. 264. 305. 306. 
308— 310. 446. 447. 449. 
451. 452. 454. 456 - 4 5 7 .  
465. 481. 512. 599. 605. 
623.

Inas 120. —  1. Dési László, 
Fráter György, Gálfi Mihály, 
Házőrző, Jármi Ferencz, 
Kecskés János, Keczeli Já
nos, Készéi János, Lészai 
János, Nagyidai Ferencz, 
Pápai Pál a. is.

—  dolmányához való szattyán- 
bőr 526.

Inasok hintójához való szattyán
bőr 516.

—  ruházatjokra való gránát 
posztó 109.

—  szekere 117.
Inczédi Erzsók 238.
—  Mátyás 47.
—  Pál (praefectus) 113. 132.

165. 194. 199. 222. 224. 
228. 2 6 4 .3 3 0 .3 3 8 . 361 —
363. 4 1 8 - 4 2 0 .4 4 0 .4 4 7 -  
449. 470. 509. 511. 547.
558. 563. 586. 595. 596.
598. 603. 607.

Inczédiné 3. 11. 54. 57. 117. 
Indiai saláta 581.
Innyaadók 1 Horvát Ferencz, 

Sárosi.
Inspector 1. Harminczad.
Irha 129. 138. 213. 287. 293.

308. 314. 385. 386. 390.
393. 394. 400. 404. 408.
409. 521. — 1. Borsoló er
szénynek való a. is.

Irósvaj 136. 141. 185. 186. 
197. 198. 202— 206. 212. 
214. 286. 290. 293. 300. 
302. 308. 3 1 0 - 3 1 3 .  316. 
3 2 0 .3 2 1 . 3 2 3 .3 2 4 .3 2 7 —  
329. 336. 356. 3 6 4 - 3 7 8 .  
380. 382. 383. 385. 386. 
3 8 8 .3 9 0 . 394. 3 9 6 .4 0 3 —
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406. 409. 415. 462. 463. 
4 9 3 ,4 9 6 . 507. 514. 516—  
521. 523. 527. 530. 532.
537. 539. 540. 542. 548. 
549. 552— 557. 562. 569. 
571. 573. 575. 576. 583. 
584. 621.

Isák. görög 606.
—  Péter 284.
Iskatulya (fehér) 616. 622. 
Iskolamester fizetése, hátszegi 

424. 427. 430. 591. 594. 
Ispán, zalatnai 36.
Istráng 145. 395.
István deák 1. Bors István, 

Felsővisti István, Ud
varhelyi István.

—  —  küküllővári számtartó
379. 504. 505.

— —  radnóti udvarbiró 54.
379. 380.

— deákné 394. 396. 398.
—  kovács 14. 
ítélőmester 480. 493.
— tertialitása bírságpénzből 

461. 465.
ítélőszék, praefecturális 462.

599.
Ivó edény 323. 325. 541.

Jágermester számára ló 152. 
Jakab falvi bor ára (pénzen vett) 

299. 381. 396. 397. 
Jancsár patyolat 617.
János, rézműves czigányok vaj

dája 1. Nan János.
—  deák 1. Bonyhai János.
—  vajda (Nan vajda fia) 113. 
Jármi 91.
—  Ferencz, inas 457.
Jasi Péter pap új papságáért 

adott pénz 10.
Játék 1. Gyermekjáték.
Jeddi Péter 603.
Jobbagy, zalatnai taxás 340.

Jobbágyok 1. Bocskói, Kútfalvi, 
Radnóti halász.

—  adója 94.
—  búzája, fugitivus 72. 
Jobbágyokból lett nemesek adta

bor 8 .
Jósika Ferencz, dévai harmin- 

czados 501. 591. 594. 599.
601.

Jószág ára pénz, rákosi 182. 
Jószágok kapuszáma276— 277. 
Jószágon felszedett pénz 7. 
Jozeph, lengyel zsidó 352 
Juh (dézma, fejős, majorság, 

meddő) 68 . 69. 305. 346. 
347. 352. 413. 514. 537. 
576. 586.

Juhgyapju ára 462. 479. 
Juhgyűjtemény ára 463. 
Juhpénz 1. Fenesi.
Juhbőr (irha, kikészített) 290. 

353. 524. 531. —  1. Bé
lésnek, Csizmabélésnek való 
a. is.

—  ára 27. 57. 458. 556. 
Juhokféle contrabont pénz 88 . 
Juhváltó pénz 376. —  1. Gör-

gényi a. is.
Juon 1. Kazán.
—  rácz kereskedő 161.
Junii, görög 169.

Kabos Gábor 523.
—  László 419.
Kádár István 179.
—  Márton 1. Czizmadia.
Kalács 410. —  1. Mécsnek

való, Serpenyőbe való a. is.
—  pénz 160.
Kalácsnak való liszt 305. 324. 
Kalamáris 207. —  1. Csont, 

Czímeres ezüst a. is. 
Kalangya (20 kévés) 25.
Kalap (dufla, fekete) 290. 293. 
* 304. 308. 516. 521.
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Kaláris 251.
Kalauz János, felsőbányái 34. 
Kállai 179. 253. 266. 423. 
Kállainé 214.
Kállay Sámuel 164. 343. 
Kályha (mázas) 575.
Kálmány Kristóf-féle pénz 182. 
Kamara, nagybányai 187. 
Kamaraispánok 1. Alvinczi Péter, 

Batizi János, Bencser Pál, 
Dályai Ferencz, Dési, Ko
vásznál, Nagy István, Nagy 
Miklós, Nógrádi János, Rétyi 
Zsigmond, Szentmiklósi Zsig- 
mond, Szilágyi Gergely. 

Kamuka (veres, dufla) 238.
471. —  1. Török a. is. 

Kanál (arany, ezüst, vas) 4. 
356. —  1. Borsoló, Fa, 
Rostélyos a. is.

Kanavácz (kék) 184. 233. 417. 
564. 608. 610.

— szoknya (égszin, hajszín) 
475.

Kancsó 478. —  1. Csecses a. is. 
Kancza 296. 305. 521. 
Kandér 212. 272. 274. 388. 

575.
Kanna (ezüst, fedeles) 4. 478.

539.
Kannagyártó 393. 563. 
Kannagyártó György 403.
—  János 403.
Kanócz 291.
Kantár (varrott) 502. 531. 
Kántor Mihály 602.
Kapa 186. 357. 359. 495. 

501. 502.
Kapics (narancsszín) 222. 
Kapiiány 1. Fogarasi, Huszti. 
Kapitiha, Sándor Pál 611. 
Kapnikbánya 88 . 97. 285. 421. 
Kapnikbányai aranyos ezüst 

187.
—  bányák művelésére adott 

pénz 106.

Kapnikbányai bányászok 190. 
191.

—  —  fizetése 50. 36 0 — 363.
499.

—  ezüst 50. 51. 114. 163. 
188 — 191. 360— 364.

—  gondviselő 1. Alvinczi János, 
Gidófalvi Péter, Gombkötő 
Mihály, Maurer Márton, 
Stirbiez János.

—  gostina pénz 50.
—  jövedelem (1667— 1686.) 

4 9 — 51. 188 — 191. 360—
364. 499.

— plik ezüst 189.
—  számtartó 1. Salánki János.
—  szükségre adott pénz 295. 

296. 447.
—  taxa termés arany 190.
—  trebellett ezüst 189.
—  új ezüstbánya próbaezüstje 

190.
Kapnikbányán vert arany 191. 
Kapnikbányára küldött ezüst 

190.
Kapniki ezüstön váltott tallér 

242.
Kapocs 135.
Kapor 1. Sós.
Kapornya 73. 9 2 — 94. 98.

100. 102. 230. 231. 235.
238. 255. 273. 428. 430.
434. 587. 595. 596. 598.
600.

Kapossi 535.
Káposzta (fejes, nyers) 211.

212. 318. 326. 389. 392.
393. 496. 535. 542. —  1.
Sós a. is.

—  pénz 1. Porumbáki.
Kappan 114. 142. 20 3 — 205.

217. 315. 316. 327. 328.
365. 3 6 8 - 3 7 2 .  374. 376.
380. 387. 388. 398. 412.
415. 537. 544. 546. 552.
554. 555. 566. 567.



666

Kapra György, arany ász czigá- 
nyok vajdája 619. 620. 

Kapucsi pássá 382. 489. 
Kapusi bor ára 52.
Kara Musztafa, török 43. 152. 
Karaboly 343.
Karácson Opra 68 .
Karasztelki adópénz (Sz. Mihály 

napi) 192.
Kardforma üveg 544.
Karika (vas) 294.
Karmasin 165. 615. 616.
—  szőr öv 82.
Kárna 276.
Károly lotharingiai herczeg 493. 
Kárpit, menyezetre való 473. 
Karsai (Carsai) 448.
Kártocska 543.
Kártyus (Kart, kartyú) 36. 
Karvas 448.
Kása 214. 315. 386. 392. 

393. — 1. Árpa, Haricska, 
Köles a. is.

Kásás hurka 384. 387. 415.
561. 567. 578— 580. 

Kaskavale sajt ára 300.
Kassai András 529.
Kastaholczi Bálint 77.
Kastély, radnóti 195. 
Kasztaholczi pap 219. 
Kászusajt 135. 137. 139. 318. 

488. 520. 530. 541. 542.
547.

Kató asszonv 597.
Katona 53. 203. 277. 522. 
Katonába küldött ménlovak 623. 
Katonai árpatermés (őszi, ta

vaszi, 63 — 65.
—  bírságpénz 365.
—  bor ára (praebenda) 63. 64.
—  búza 50.
—  búza ára 63. 367. 622.
—  búzatermés (majorság, őszi, 

tavaszi) 6 3 — 65.
— foghagyma ára 366.
—  gyapjú ára 622.

Katonai jövedelem (1667—  
1690.) 63— 65. 205— 207. 
364— 367. 621— 622.

—  korcsoma bor ára 63. 64.
365.

—  korcsoma pénz 621. 622.
—  oláh pap honoráriuma 206. 

622.
—  proventus pénz 31. 33. 36. 

162. 168. 176. 329. 330. 
364.

—  sajt ára 622.
— számtartó 1. Váralyai And- 

" rás, Vásárhelyi Mihály.
— szapornyiczás lovak ára 187.
—  udvarbiró 1. Sárközi István, 

Székely András.
— vereshagyma ára 366.
—  zabtermés 64. 65.
Katonák 1. Lengyel zsoldos,

Magyar, Német.
Katonák fizetése 225. 266.

288. 447. 448. 453. 455. 
504.

Kávé 425.
Kazán Joun, kocsis 320. 
Kecsege 93. 102. 245. 252.

273. 440. 506. 511. 
Kecske (bak, fejős, meddő) 68. 

69. 346. 510. 576.
—  ára 551.
Kecskebőr 36. 154. 162. 287. 

531. —  1. Bélésnek való a. is.
—  ára 157. 332. 335. 337. 

341. 347. 351. 488. 491. 
492. —  1. Topánfalvi, Za- 
latnai a. is.

Kecskefi 346.
Kecskeolló (bak) 510. 
Kecskeollóbőr 145. 151. 304.

386. 402. 415. 531. 574. 
Kecskés János, inas 415. 
Keczeli János, inas 329. 386. 

398. 415.
Keczer Gergely, kolozsvári 51. 
Kelemen Péter 280.
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Keleti gyöngy 233.
Kelneki bor 28.
—  bor ára 197.
Kemény János czigányai adója

7. 13. 16. 121. 122. 125. 
127.

—  Jánosné 493.
—  Simon czigányai adója 12.18. 
Keményítő 515.
Kencsesi búzatermés 48. 
Kender 1. Dévai, Ebesfalvi, 

Felsővisti, Fogarasi, Rad
nóti, Segesvári halászoknak 
való.

Kenderfonal 1. Fogarasi, Porum- 
báki, Víski.

Kenderheveder 288. 512. 
Kendermag 45. 313. 316. 328. 

406. 409. 411. 554. 557. 
566. 569.

— ára 1. Ebesfalvi. 
Kenderpáczfonal 1. Fogarasi. 
Kenderszálí'onal 1. Fogarasi,

Porumbáki, Viski. 
Kendertermés 1. Bonyhai, Gör- 

gényi, Porumbáki, Számos- 
újvári.

Kendő 143. 288. 291. 294. 
310. 313. 410. 518. 569. 
573. 574. —  1. Asztal, 
Ebesfalván szőtt, Fejtővel 
szőtt, Segesvári a. is. 

Kendőnek való vászon 574. 
Kéneső 31. 34. 35. 37— 40. 

42. 43. 155. 157. 161—  
165. 169. 179— 185. 214. 
2 1 5 .3 2 9 — 3 3 5 .3 3 7 — 350. 
352. 387. 388. 395. 47 9 —  
487. 563. 564. 567. 607. 
609— 614. 616. 617. 619. 
623. -— 1. Beszterczei István 
conventiojában adott, Con- 
trabont, Czirkáló által el
fogott, Gyöngy árában adott, 
Lopott, Taxa, Zalatnai a. is.

— ára 3 0 — 32. 34— 42. 145.

1 5 1 .1 5 3 — 165. 168— 170. 
172. 174. 1 7 9 -1 8 1 . 1 8 3 -  
185. 230. 237. 268. 332. 
3 3 4 _ 3 4 5 .  347. 349. 352. 
360. 387. 388. 480. 482.
486. 487. 489. 490. 492.
560. 568. 591. 607. 609.
610. 519. —  1. Contrabont
a. is.

Kéneső ára beváltás szerint
43.

—  —  harminczadjával együtt
42. 491.

—  —  lucrumával együtt 43.
—  aranyfogásra való 43.
—  harminczad 40. 153. 157. 

1 5 9 - 1 6 1 .  339. 340. 342. 
344.

—  lucrum 152.
—  lucrum pénz 1. Zalatnai. 
Kénesőben fogott (foglalt) arany

31— 41. 155. 156. 159. 
167— 169.171 — 176 .179 . 
181 — 1 8 4 .1 8 9 .1 9 0 .3 2 9 —  
3 4 3 .3 4 5 .3 4 7 — 3 5 2 .4 7 8 —  
480. 484. 485. 4 8 7 — 488. 
4 9 0 - 4 9 2 .

Kénesőhöz való ökörbőr 284.
— —  szattyánból* 516. 
Kénesője, zalatnai bányászok

161. 163. 345. 349. 488 — 
490.

Kénesőről útlevél (passus) 182. 
Kénesős emberek fizetése 40. 
Kénesőváltás 33. 40. 85. 152—  

155. 157— 163. 168 —
171. 174. 179. 181— 183. 
265. 329. 331. 333— 338. 
340— 351. 479. 486. 487. 
4 9 0 — 492. 543. 555. 594. 

Kénesőváltásra való pénz 42. 
43. 306.

Kénesővel való kereskedés 36. 
Kengyelvas (ónos) 319. 400. 

528.
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Kénkő 7. 22. 116. 142. 275. 
570.

Képíró 112.
Képírónak való posztó 578. 
Kercz 521.
Kerczi jobbágyok adója 10. 21. 

125.
Kérei Márton convictioja 461. 
—-  —  huszti számtartó 465.
—  —  huszti udvarbiró 465.

5 0 6 — 509. 511.
—  —  szigeti számtartó 460. 
Kerék 288. 292.
Kerékre való pántszeg 357. 
Keresdi bor ára 299. 
Kereskedés kénesővel 36. 
Kereskedő I. Bukaresti Paszkul, 

Dengyer János, Frank Péter, 
Görög, GyenkaNikula, Hodsa 
Kozma, Juon, Koprocz Ni- 
cula, Olasz Tamás, Rácz, 
Szászsebesi Markó. 

Keresztcsont 198. 210. 374. 
376. 394. 496. 517. 528. 
537. 546. 557. 571. 574. 

Keresztesi Sámuel 164. 
Kerpenyesi summás jószág 34.
—  taxa arany (kénesöben fogott) 

157. 161. 164. 171. 173. 
174.

Kert 1. Csűrös.
Kés (apró, asszonynak-, férfi

nek való, öreg, Segesvárt 
csinált, zöld nyelíí) 178. 
3 9 2 — 394. 399. 401. 404. 
405. 407. 411. 412. 478. 
5 4 0 .5 6 3 — 5 6 6 .5 7 1 — 573. 
575. 5 8 3 .5 8 4 .— 1. Halvágó, 
Szakácsnak való, Vágó a. is. 

Készéi János, inas 45. 415. 
Keszkenő 127. —  I. Asztal, 

Ebesfalván szőtt a. is. 
Kettős arany, zálogba vetett 67. 
Kézdi capitulum adója 74— 78. 

2 1 8 —221. 223. 224. 228. 
419. 420. 605.

Kilenczedért töltött bor 70. 
Kiliny 117.
Kiprovicza, görög 339. 340. 
Kiprovicza Ádám, görög 341.
—  Kristóf, görög 342. 
Kiproviczai Mkula, görög 155. 
Kiproviczay Mihály, rácz 35. 37. 
Király Pál 112. 467. 
Királybíró, szebeni 219. 534.
—  deputatuma, szebeni 222 . 

224. 229. 443. 444.
—  háza, szebeni 476.
Királyi adópénz 467.
Kiriak, fogarasi görög 157. 
Kis János, hunyadi görög 30.
— Kozma 417. 473. 564. 609.
—  —  görög 416. 485. 618.
—  — legénye, Demeter 564.

609. 623.
—  (Küs) Kristóf 43 .151  — 153.

161. 163— 165. 169.
170. 172. 182. 184.
218. 221. 223. 224.
230. 242. 244. 330—  
333. 339. 418. '473.

—  —  dési harminczad áren-
dátor 231— 233. 236. 
238.

—  —  harminczad árendátor
237. 239.

—  —  kolozsvári harminczad
árendátor 231. 232.
236. 238.

— —  láposi harminczad áren
dátor 231 - 233. 238.

—  —  legénye, Zoltán 185.
—  — máramarosi harminczad

árendátor 231 — 233. 
243.

—  —  számadása 240.
—  —  szigeti harminczad áren

dátor 236. 238.
—  — szolgája 331. 332.
— —  törcsvári harminczad

árendátor 229. 231—  
235.



669

Kis (Kiis) Kristóf vásárlása 229. 
230. 232. 233. 236.

—  Kristóftól vásárlás 107 .181 . 
184. 185. 241.

—  Miklós 417. 618.
—  Pál, görög 612. 614.
—  Tódor, szebeni görögök 

bírája 220. 41 6 — 418.
Kisaranyosi summa pénz 161.
—  taxa arany 167.
Kisbiró 348. 349.
Kisekemezei bor (dézma) 60.
—  bor ára (dézma) 622. 
Kisfalud 276.
Kiskapusi bor (dézma) 60. 
Kisoroszfalvi búzatermés 48.
—  rozstermés 48.
Kisvajdafalvi Sztanila, boér 6 . 
Kis Péter, micskei gondviselő

468.
Klárispor 228.
Klastrom, szebeni 476. 
Klechner háza 476.
Kóbori 489. 548.
Kocsárd 277.
Kocsárdi búzatermés (dézma) 56. 
Kocsis (conventionatus) 96. 493. 

503.
Kocsisnak való báránybőr 402.
— —  báránybőr-bélés 409. 
 saru 403. 404. 408.

409. 415. 529. 
Kocsisok 320.
Kocsisság fizetése 558. 
Kolbász (borsos, foghagymás)

198. 214. 359. 372. 384.
387. 394. 415. 505. 512.
513. 534. 535. 539. 548.
550. 560. 561. 567. 568.
577— 582.

Kollatovith György 383.
—  — lakodalma Henter Klá

rával 113.
Kollégium, fejérvári 440. 450. 
Kollégiumi alumnusok, fejérvári 

376. 455.

Kolosvári N. István, nótárius
506.

Kolozsi kamaraispán 1. Kovász
nak

Kolozsi sóakna 438. 439.
—  —  proventus 106. 111. 
Kolozsmonostor 622. 
Kolozsmonostori harminczad

441.
—  proventus pénz 247. 
Kolozsvár 120. 500. 601. 604.

622.
Kolozsvári főkapitány fizetése, 

Rhédei Ferencz 441.
—  harminczad árendátor 1.

Apor István, Kis Kristóf.
—  —  árenda pénz 230 -  232.

236. 238.
— —  föinspector 1. Székely

László.
—  —  pénz 34. 86 . 90. 91.

95. 97. 230. 248. 425. 
428. 435. 5 8 8 — 590. 
598.

—  harminczados 1. Apor István, 
Györkei György, Köblös 
Péter, Ujvárossy István.

—  ötvös 185.
— porkoláb fizetése 441.
—  praesidiariusok fizetése 590.
—  ref. praedicator (3-ik) fize

tése 441.
—  strásamester fizetése 441.
—  számtartó 1. Székely István. 
Kolozsvármegyei árenda pénz

(Sz. Györgynapi) 72— 82. 
226. 227.

—  árenda perceptor 1. Fülpössy 
Márton, Musnay Márton, Pre- 
lukai László.

—  viceárendátor 1. Prelukai 
László.

Komána 20. 76. 333. 360. 387. 
425. 502. 503. 517‘. 520. 
624.

Kománai adópénz (karácsonyi,
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pünkösdi) 140. 142. 327. 
328. 548. 549. 551. 

Kománai árvíz 9.
—  assessor boérok honorá

riuma 6 . 11. 123. 125.
128. 137. 2 9 3 .3 2 8 . 548—  
551.

—  berbécs ára 308. 327.
— bírságpénz 121. 293. 327. 

328. 548— 550.
— bor ára 551.
—  bor lucrum pénz (karácso

nyi) 327.
—  bőrök ára 294. 329. 549. 

551.
—  búza (dézma, majorság) 15. 

328. 329. 548. 550.
—  búzatermés (majorság, őszi, 

tavaszi) 9. 14.
—  czápok ára 327. 328.
—  gostina pénz 123. 137. 327. 

328. 549. 551.
—  gyapjú ára (bárány, juh), 

328.' 329. 548. 5 4 9 .’
—  jószág 478.
—  jövedelem (1680— 1690.) 

327— 329. 548— 551.
—  korcsoma bor ára 551.
—  oláh papok honoráriuma 551.
—  ökör bőrének, húsának, 

fagygyának ára 528.
—  plajások honoráriuma 327. 

328. 548 — 551.
—  proventus pénz 14.
—  révhajó proventus 328 .329 .

548. 549.
— sajt ára 328.
—  sütőinasnak saru 522.
— számtartó 1. Boér János, 

Boér László, Kopacseli Ist
ván, Récsei István, Ványai 
György.

—  száraz bor ára (karácsonyi, 
húsvéti, püvkösdi) 128.130. 
131. 136. 139. 549. 550.

—  tömlötúró ára 520.

Kománai túró ára 328.
—  udvarbiró 1. Boér János.
—  új oláh pap honoráriuma

549.
—  vászon (gyapjú, kender) 131.

550.
—  zab 329.
Kománára küldött ménlovak 

623.
Komáromi István 170. 182.

266.
Komlóhegy 581.
Komlósy János, kőrösbányai har- 

minczados 86 . 8 8 — 90. 
Komornyik 85. 547. 584.

586.
Koncz Gábor, czipóhámozó 4. 
Konstantin 473.
Konstantinos, a Pulos fia 608. 
Konyha (nyári) 575. —  1. Al- 

vinczi, Fejedelmi, Fogarasí, 
Tiszta a. is.

Konyhaajtónállónak való saru 
522.

Konyhamester 398.
Konyhára való eszközök 83.
—  —  marhák 45. 84. 107. 
Kopacseli István, kománai szám

tartó 293. 327. 328.
Kopja 224.
Koporsószegnek való ezüst 605. 
Kopovicza 1. Kiprovicza. 
Koprocz Nicula, kereskedő 485. 
Korb 20.
Korcsoma 191. — 1. Continuus, 

Ebesfalvi, Fej érvári, Foga- 
rasi, Görgényi, Iklandi, Le- 
kenczei, Radnóti, Rév, Sár- 
kányi, Ser, Somlyói, Udvar
helyi.

—  árenda pénz 1. Alvinczi, 
Borbereki.

—  bor ára 9. 12. 14. 15. 17. 
24— 27. 123. 143— 145. 
147. 148. 262. 270. 283.
287. 370. 467. 499. 516.
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722. —  1. Alvinczi, Balázs- 
falvi, Dévai, Ebesfalvi, Felső- 
visti száraz, Fogarasi, Gál- 
falvi, Görgényi, Katonai, Ko- 
mánai, Lekenczei, Radnóti, 
Radnóti révparti, Száraz, To
pánfalvi száraz, Udvarhelyi, 
Visti száraz. Zalatnai száraz 
a. is.

Korcsoma bor lucrnm 71. —  
1. Alvinczi, Borbereki, 
Dévai, Fogarasi, Porum- 
báki, Udvarhelyi, Zalat
nai a. is.

—  —  lucrum pénz 281. 282.
497. —  1. Zalatnai
a. is.

—  —  proventus 1. Dévai.
—  harminczad pénz 1. Udvar

helyi.
—  lucrum pénz 498. —  1. 

Ebesfalvi, Fejérvári, Foga
rasi, Radnóti a. is.

—  méhser ára 365.
—  pénz 14. 17. 498. 500. —  

1. Almakeréki, Alvinczi, 
Balázsfalvi, Bányabükki, Dé
vai, Ebesfalvi, Fejérvári, F el- 
sővisti, Fogarasi, Hunyadi, 
Huszti, Katonai, Küküllő- 
vári, Létai, Porumbáki, Rad
nóti, Száraz, Szegénységre 
vetett, Udvarhelyi, Várallyai, 
Zalatnai a. is.

Korcsomárolt bor, fejérvári or
szággyűlés alatt 25. 26. 28. 
143. 144. 145.

Korcsomáros 1. Alvinczi, Dési, 
F ejérvári, Fogarasi, Radnóti, 
Ser, Vinczi.

Kordován csizma 13. 125. 135. 
512.

Kordovánbőr (apró, fekete, ma
jorság, öreg, pénzen vett, 
sárga, veres, vékony) 121—  
126. 128— 130. 132. 135.

138. 139. 141. 142. 282.
286. 287. 290. 291. 293.
295. 296. 301. 302. 307.
308. 314. 513. 520. 528.
529. 531 — 533. -  1. Dol
mányhoz való a. is. 

Kordovánbör szőnyeg 592. 
Kornyák Rádul, kocsis 320. 
Korongvas, malomhoz való 356. 
Korsó (égettbornak való, ezüst, 

fedeles, mázas) 4. 138.
313— 315. 317. 318. 387. 
391. 543— 545. 566, —  
1. Bugyogós, Mosdó, Török, 
Vizes a. is.

Korsócska 320. 323.
Kosár, szekszenára való szaty- 

tyánnal borított 282. 
Kosronya 70.
Kotyogós üveg (hosszúszárú, 

öreg) 313, 317. 318. 
Kovács 14.
—  János 37.
--------- (dési), fogarasi szám

tartó 514. 516. 518—  
525. 527— 532. 558. 
584.

—  Mihály 342.
—  Péter, nagybányai 568.
—  1. Fabricius.
Kovácshalom (Radnóti gazda

ság) 55.
Kovásznai kolozsi kamaraispán 

106.
Kozma 251.
—  Miklós 97.
Kő 232. 246. —  1. Girás a. is. 
Köblös Péter, kolozsvári har- 

minczados 95. 97. 230. 
Köblösi János, dobokavármegyei 

árenda perceptor 81, 226. 
Ködmönbe való baránybőr 393. 
Kőhalmi búza (dézma) 15.
—  capitulum adója 74 — 78. 

2 1 8 — 2 2 1 .2 2 3 — 22 4 .4 1 9 . 
420. 604. 605.
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Kőhalmi processus (alsó, felső)
9. 15. 16.

Köles (dézma. majorság) 47. 
66. 320. 325. 375. 557. 
—  1. Felsövisti malomvám 
a. is.

—  ára 1. Porumbáki. 
Köleskása 136— 1 3 8 .1 4 0 .1 4 2 .

2 8 7 - 2 9 1 .  294. 300. 301. 
3 0 5 - 3 0 7 .3 0 9 - 3 1 8 .3 2 2 -
325. 336. 377. 383. 385. 
390. 394. 39o. 398. 409. 
415. 490. 512— 523. 527.
530. 535— 538. 540. 541. 
543. 544. 546. 547. 561. 
571. 5 7 3 — 575. 579. 

Kölestermés 1. Dévai, Ebesfalvi, 
Görgényi, Porumbáki, Sza- 
mosujvári, Szamosuj vári vár 
jószági.

Köménymagos tömlőtúró 321.
—  túró 287. 312. 313. 315. 
Kőmivesnek való saru 529. 
Könczei Ferencz 595.
—  Gábor, étekfogó 416. 
Könyvkötés 275.
Körmendi Péter, fej érvári szám

tartó 282. 283.
—  —  radnóti számtartó 493.

494.
—  —  zalatnai udvarbiró 335. 
Kőrösbányai harminczad pénz

31. 86 . 88— 90. 92. 94. 
95.

—  harminczados 1. Komlósy 
János, Mezei Sámuel.

Kőrösmezei vámpénz 461. 463. 
Körpenyes 276.
Körte 92. 133. 315. 
Körteforma üveg (sutus) 139. 

311 — 320. 323. 325. 530. 
535. 538— 547.

Kősó 104. 289. 499. 563. 
577. 603.

Kötél 398. 414. — 1. Hám, 
Pányva a. is.

Kötélverö, segesvári 398. 
Kötés (fekete, keskeny) 241. 
Kötőfék 207. 404. 502. 531. 

569.
Kötöfékre való selyem 565. 
Kővár 119. 277.
—  jövedelem 49. 187. 356. 

497.
Kővári udvarbiró 1. Mátyás deák. 
Közepesi adópénz 467. 
Közlandis posztó 87. 161. 240. 
Krajczár János 430.
—  — szebeni harminczados

246.
—  — verestoronyi harminczad

árendátor 4 2 3 — 425.
—  —  szebeni harminczados

249. 2 5 3 .4 2 1 .4 2 8 .
— —  —  rationista237.24 3 —

245. 422. 427. 
Krajnik István, szilágycsehi 

számtartó 500.
Krakkói abrosz 274.
Krecz 343.
Kristálypohár (lábos, liliom

forma) 136. 3 1 1 .3 1 4 .3 1 7 .  
319. 544.

Kriste Pompa, aranyász czigány
33. 38.

Kristóf György 160.
Kriszta, görög 339. 341.
—  Gergely, görög 334.
—  István, görög 334.
Kruppa 301. 307. 309. 310.

326. 513. 514. 516— 523. 
Kucsulátai búzatermés (major

ság, őszí) 7. 9. 14.
Kulcs 1. Lakat.
Kulcsár 508. 557. —  1. Rad

nóti a. is.
Kupa (Va, 1 ejteles, fedeles, 

kisebbszerü, öreg, viaszos) 
3 1 4 —315. 317. 318. 320. 
323. 3 2 5 - 3 2 6 .  408. 409. 
5 3 4 - 5 3 6 .5 3 8 — 547.604 . 
—  1. Fa, Üveg a. is.
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Kuraczel jancsik, lóra való 448. 
Kútfalva 204. 276. 376. 380. 

555.
Kútfalvi bor (dézma, majorság) 

141. 146. 556.
—  —  ára (majorság) 146 .150 .

197. 287. 377. 378. 
538.

—  borseprö 146.
—  búza ára 144. 145. 284. 

285. 350.
—  jobbágyok 201 .
—  oláh papok adója 200 .
—  — — honoráriuma 201 .
—  proventus pénz 350.
— salagvárda 283.
—  szegényeknek adottbúza375 
Kutnyik 471.
— Teleki Jánosné temetésére 

228.
Kükiillővár 267. 429. 
Küküllővári árpa 504.
—  bor 505.
—  bor ára (majorság) 381.
— jövedelem (1686— 1688.) 

50 4 — 505.
—  korcsoma pénz 332. 491. 

505.
—  proventus pénz 361. 481.

488.
—  rétvám pénz 505.
—  sokadalom 57.221.505.623.
—  számtartó 1. István deák.
— udvarbiró 379. — 1. Eper

jesi András a. is.
—  vásárvám pénz 505.
— vászon 504. 505. 
Küküllővármegyei árenda pénz

(Sz. György-, Sz. Márton 
napi) 7 9 .8 0 — 8 2 .2 2 6 —  
228. 421.

—  —  perceptor 1. Boncza
György, Tolnai István.

— árendátor 1. Boncza György.
—  bárány váltó árenda pénz 81. 
Kürtösi János, házőrző inas 4.

Láb (vas) 356.
Lábos (mázas) 139. 294. 311. 

314. 318. 365. 392. 399. 
577.

—  pohár 310. 313— 315. 317. 
539. 543.

Laczkó 116.
Láda (fehér, kétfelé nyíló, kis, 

lakatos, lapos, öreg, rezes) 
363. 431. 455. 478. 479. 
481. 486. 488. 489. 545. 
546. 551. 581. 583. 596. 
616. — 1. Aranymíves,
Leveles, Vajas a. is.

—  borítására való szattyánbör
135.

Lajos czigányok adója 122. 
Lakodalmi alkalmatossági élés 

113.
Lakat 126. 132. 139. 287. 

290. 291. 296. 319. 513. 
5 2 2 .5 3 1 .5 7 3 .— 1.Lengyel
forma, Társzekérre való, 
Turbára való a. is. 

Lakatkulcs 522.
Lakatok, fogarasi 120.
—  ára 83.
Lakatos 393. 409. — 1. Brassói 

a. is.
Lakatos Miklós 280.
—  Ráduly 578.
Lámbrosz 608.
Lámpás (öreg, apró) 534. 
Láncz 356. 357. 359.
Lánczos nyűg 502.
Landis posztó (hajszín, kék 

sötétzöld, veres, zöld 
86 . 164. 165. 181 
184. 221. 222. 228  
238. 330 — 332. 417  
473. 491. 564. 592 
606. 609. 611. 612  
615. 616.

—  —  ára 472. 473. 
Lándor-Fejérvár 590.
Lapát (vas) 258. 267. 356.

43Szádeczky B : I. Apafi M. fejedelem udvartartása.



Láposi contrabont pénz 88 . 
90. 98.

—  harminczad árendátor 1. Apor
István, Kis Kristóf.

—  —  árenda pénz 231— 233.
238. 245. 248. 2^0. 
252.

—  —  pénz 30. 83. 87 — 89.
91. 9 3 - 1 0 1 .  103.104. 
425. 435. 598.

— harminczados 1. Apor István, 
Cserei Farkas.

—  proventus pénz 82.
—  restantia pénz 82.
László, rézműves czigányok vaj

dája 469. 619. 620.
—  deák 331.
Lázári adópénz 467.
Lázi adópénz 467.
Leány (mint udvari alkalmazott) 

382. 462. 516. —  1. Alsó 
a. is.

—  boltja 373. 508. 557. 583. 
Leányasszonyok inasinak való

saru 527.
Leányok szekere 117.
Léczszeg 357.
Legény fizetése, szekszenás 229. 
Leguminák 8 . 66.
Légyfogó 136. 138.
Lekencze 57. 277.
Lekenczei búza (dézma) 56.
—  búzatermés (dézma) 54.
— korcsoma 53.
—  korcsoma-bor ára 56.
—  malom 56.
Lekenczén kiárúit bor ára 57. 
Len 460. —  1. Ebesfalvi, Fo- 

garasi, Huszti, Porumbáki, 
Sárkányi, Viski a. is. 

Lencse 4 5 - 4 8 .  52. 66. 71. 
198. 211. 213. 214. 383. 
3 8 5 — 3 8 7 .3 8 9 — 392 .394 . 
3 9 6 .3 9 8 .4 0 0 — 4 0 2 .4 0 5 —  
411. 4 1 3 — 415. 493. 504. 
559. 560. 562. 5 6 4 — 567.

569— 5 7 1 .5 7 3 .5 7 6 .5 7 8 —  
580. 583.

Lenczérna 517.
—  öv 142.
Lenfonal 308. —  1. Fogarasi, 

Porumbáki. Sárkányi, Viski 
a. is.

Lengyel 3. —  1. Szkiszki
András a. is.

Lengyel-forma lakat 577. 
Lengyel gyolcs 82.
—  királyné 487.
—  Miklós 332.
—  Nikoló 422.
—  zsidó, Joseph 352.
—  zsoldos katonák 84. 
Lengyelek üveghuta árendá-

lása Porumbákon 19. 
Lengyelország 464. 492. 
Lengyelországból hozott con- 

fectumok ára 90. 
Lengyelországi papiros 507.
—  sing 248.
—  útiköltsége, Szentgyörgyi 

Miklós 464.
—  vásárlás 232. 464. 509. 

619.
— zsidó 1. Balhovai Markul. 

Lenmag 45 — 48. 198. 206.
383. 386. 554.

—  ára 465.
Lenmagolaj 387. 389— 392. 

535. 580.
Lenpáczfonal 1. Fogarasi, Viski. 
Lenszálfonal 1. Fogarasi, Porum

báki.
Lentermés 1. Dévai, Cörgényi, 

Sárkányi.
Lepedő 414.
Lepényhal 460. 461. 463. 507. 

511.
Lészai Balázs, kocsis 320.
—  Gavrilla 287.
— István 175.
— —  fogarasföldi adópercep-

tor 129— 133. 139.
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180. 286. 2 8 8 — 290. 
2 9 2 - 2 9 5 .  298. 300. 
301. 305. 306. 309. 
310. 344. 361. 512. 
520.

Lészai János 535.
—  — inas 559.
—  —  kocsis 320.
— Juon György pópa 7.
—  Tódor, kocsis 320.
Léta 1. Nagyiéta.
Létai adópénz 620.
—  korcsomapénz 620. 
Levelesláda (fehér, öreg) 431.

602.
Levelestáskának való szattyán

bőr 135.
Lezesti bor ára 381.
—  summa arany (termés) 345. 

490.
—  taxa arany (termés) 171. 

173. 175. 179. 333. 350. 
487. 492.

Lictarium 1. Czitrom. 
Lictariumnak való csésze 310.
— — fazék 576.
Linkai malomjövedelem 463. 
Lipcsei G3Örgy 257.
—  György, generális adóper- 

ceptor 246.
—  Istvánná 381.
—  János 379.
—  — radnóti számtartó 380.

381.
—  György 31— 3 4 .1 0 9 — 111. 

380.
Lippai János, rácz 388. 501. 

591.
—  Sarigcsa, török 452.
Liszt (asztali; első, második,

harmadik ; első, második 
fehér; első, második köz, 
praebenda czipónak va ló ; 
jószágon szedett, kalácsnak 
való, mosott, praebenda, 
szemenszedett. szitált, udvari

használatra való) 7. 70. 71. 
128. 141. 147. 186. 198. 
2 0 3 - 2 0 5 .2 0 7 — 215 .217 . 
218. 282. 284. 289. 292.
293. 296. 298. 304. 305.
308. 309. 311— 316. 318. 
3 2 0 — 325. 327. 329. 354. 
355. 358. 365. 3 6 8 — 378. 
380. 381. 3 8 3 - 3 9 6 .3 9 8 -
414. 4 7 6 . 493. 504. 505.
512. 514. 515. 517. 519.
520. 523. 527. 532. 534.
537. 538. 5 4 1 - 5 4 6 .  5 4 8 -  
557. 559. 560- 562. 564—  
5 6 6 .4 6 8 — 5 7 0 .5 7 3 — 576. 
579. 581— 583. —  1. Búza 
a. is.

Lisztesház, szebeni 476.
Ló (barna, deres, pej) 252. 

305. 426. 498. 502. —  1. 
Csigás, Gyermek, Jáger- 
mester számára, Mén, Szeke
res, Szekszenás, Török a. is.

—  ára 112. 418. 599. —  1. 
Daczó János, Német, Oláh 
a. is.

—  vásárlás 448.
Logofet Demeter 33.
—  — váradgyai harminczados

8 4 - 9 0 .
Lópatkó 501. 503.
Lopott kénesö 346. 576.
Lóra való hámok ára 103.
— —  kuraczel jancsik 448.
— —  pokrócz 140. 302. 550. 
Lovak ára 1. Katonai.
— jegyzéke (1685.) 382. 383.
— orvoslására való eczet 575. 

- vásárlása vashámorhoz 108.
Lóvakaró (ónozatlan, háromélü)

404. 521. 560. 561. 567. 
568.

Lovas legény 441.
Lovasság fizetése 558.
Lovász (conventionatus) 493. 

503.
43’
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Lovászai, II. Apafi Mihály 529. 
Lovásznak való saru 527. 529. 

530.
—  —  szattyáncsizma 529. 
Lőrincz deák 90.
Lucrum I. Bor, Kéneső, Kor- 

csoma bor.
—  pénz 2 5 . — 1. Bor, Kéneső, 

Korcsoma, Korcsoma bor, 
Ser, Só a. is.

Lucrumos bor ára 6 . 7. 9. 12.
126. 144.

Lucs György 444.
Luczai András, görgényi udvar- 

biró, 496. 497.
—  István, görgényi számtartó 

497.
—  László 153. 336.
—  — öcscse 446.
-— —  fogarasi számtartó 128— 

132. 137. 177. 2 8 8 -  
299. 301.

—  Sándor 294. 539.
—  — fogarasi számtartó 133,

139— 142. 285— 287.
— —  porumbáki számtartó

3 1 1 — 313.
— —  porumbáki udvarbiró

31 4 — 326. 336. 530. 
534— 547.

—  Sorbán, fogarasföldi adó-
perceptor 128.

—  —  deák, fogarasi számtartó
6 . 7.

Lúd 70. 114. 133. 140. 150. 
178. 186. 20 2 — 205. 211.
213. 214. 217. 315. 316.
327. 328. 353. 357. 359. 
365. 368— 374. 376. 377. 
379. 3 8 5 — 389. 391. 395.
405. 412. 415. 505. 537. 
546. 552. 554— 556. 566. 
567. 572. 575. 576. 581. 
584.

Lúdfi 26. 203. 369. 553—  
555. 576.

Ludisori Opra, kocsis 320.
—  Tamás, radnóti számtartó 

382.
Lúdtojás 544. 545.
Lúdtoll 210.
Lugosinak angliai posztó 330. 
Lukácsdeák38.1 16 .218— 221.
—  —  görögök birája 74— 78. 
Lupul Máté 1. Nikápolyi.

Macskási Boldizsár 336— 340. 
487.

Macsói bor (pénzen vett) 25.
—  —  ára 519.
Madarász 141.
—  Mátyás 398. 403. 
Mágnessel tisztított porarany

358.
Magyar arany 457.
—  forint 32. 88 . 89. 511. 619.
—  gyalogok ruházatjára v a ló  

posztó 75. 222.
—  hadak fizetése 263.
—  katonák 84.
Magyaralvincz 276. 
Magyarbölkényi búzatermés 48.
—  zabvetés 48.
Magyarigen 1. Igen.
Magyarorbó 276.
Magyarország 519. 
Magyarországból betelepített

anabaptisták 108. 
Magyarországi bor 8 . 377.
—  —  ára 11. 54. 147— 150.

282. 286. 378. 397.
—  bor seprője ára 286.
—  menekültekre költött pénz 

112 .

Májas (borsos) 198. 214. 359.
372. 384. 387. 394. 415.
505. 512. 513. 534. 535.
539. 548. 550. 560. 561.
567. 568. 577. 578— 582. 

Majorház, sárkányi 524. 
Majomé, radnóti 493.
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Majoros, balázsfalvi 482. 
Majorság 584.
Makai ekklézsia 334. 
Makkoltatási bér 20. —  l.Gostina 

pénz a. is.
Malacz (pénzen vett, szopó) 70. 

114. 205. 326. 353. 369. 
370. 393. 403. 412. 543. 
551. 570. 581.

—  taxája 467.
Malom 1. Lekenczei, Sugatagi.
— jövedelem 1. Bocskói, Lin- 

kai, Szigeti.
—  után való nyestbör 460. 
Malomban jutott búza és rozs

ára 373.
Malomhoz való csapvas 359.
—  -— horgos vas 359.
—  — korongvas 356. 
Malomkő ára 22.
Malom vám 191.
—  búza 1. Felsővisti.
—  gabona ára 376.
—  köles 1. Felsővisti.
—  rozs 1. Felsővisti. 
Malozsaszőlő 92— 94. 9 6 — 98.

101. 102. 229. 234. 237.
243. 247. 249. 253. 254.
287. 422, 423. 426. 427. 
429— 431. 433. 4 3 4 .4 3 6 . 
437. 587. 592. 593. 595.
596. 598. 600.

Mandula 92. 93. 95. 9 7 - 1 0 0 .
229. 230. 234. 237. 239.
242. 243. 245. 246. 249.
2 5 1 .2 5 3 . 273. 4 2 2 .4 2 4  — 
427. 429. 430. 434. 436.
441. 587. 592. 593. 596.
597. 600.

Mandulának való edény 246.
—  —  vászon 249.
Mány 1. Popa M.
Máramarosi adóhal 248.
— harminczad árenda pénz

2 3 0 — 233. 243. 245. 
247. 248. 250.

Máramarosi harminczad árendá- 
tor 1. Apor István, Cserei 
Farkas, Kis Kristóf.

—  —  főinspector 1. Bethlen
Elek.

—  —  pénz 8 5 — 87. 89. 588.
589.

—  harminczados 1. Cserei Far
kas, Horvát András.

—  kamaraispán 162 .173 . 351. 
360. —  1. Alvinczi Péter, 
Batizi János, Nagy Miklós, 
Rétyi Zsigmond, Szentmik- 
lósi Zsigmond, Szilágyi Ger
gely a. is.

—  ménesből gyermeklovak 461.
462.

—  proventus pénz 162. 166. 
173. 174. 182. 507.

— só ára 152. 154. 162. 
1 6 5 - 1 7 0 .  175. 181. 255— 
257. 268. 271— 273. 275. 
510. 511.

—  sóakna proventus 1 6 8 .2 7 1 .
—  sókamara 510.
—  sószállító pénz 511.
Marci Pál 32.
Marcsina 20.
Marha 558. 624. —  1. Birság, 

Vágó, Zalatnai a. is.
—  ára 289. 458. —  1. Porum- 

báki a. is.
Marha vásárlásra adott pénz 

88 . 89. 96. 144. 224. 
236. 254. 266. 335. 350. 
352. 432. 435. 4 4 8 .4 4 9 .  
4 5 2 - 4 5 7 .  488. 505. 531. 
532. 546. 555. 594. 

Marhabőr ára 27. 144. 355. 
527. 556.

Marhák, konyhára való 45. 84. 
107.

—  harminczad pénze 97.. 
Markó 1. Szászsebesi. 
Markocsán 120.
Markucsán Péter 344.
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Markucsán Péter dévai udvar- 
biró 359. 4 9 4 - 4 9 6 .  620. 

Maros parton kiárúit bor ára 57. 
Maroson túli asztagok száma 59. 
Maros váradgyai árendátor 1. 

Szegedi György.
—  harminczad ára 102.
—  —  árenda pénz 103 — 105.

.230. 232. 260. 261. 
263. 265. 267. 447. 
452.

—  — árendátor 1. Páter János.
—  —  inspectorl. Batizi János,

Páter János.
—  —  pénz 73. 84— 90. 92 —

93. 95 — 97. 99. 100. 
102. 103. 105. 107. 
239. 432. 435. 438—  
440. 457. 589. 590. 
594. 599. 600.

— — rationista 1. Pávai.
— —  számtartó, Vájná Dávid

591.
—  harminczados 1. Batizi Já

nos, Vájná Dávid.
Marosvásárhely 115. 618. 
Marosvásárhelyi bor ára (dézma) 

622.
Marsinai Raduly adója 295.
—  Sándor Fulicza bástyás da

rabont honoráriuma 12.
Martin 1. Christian.
Márton deák 108. —  1. Bo- 

gáthi Márton, Schuller 
Márton a. is.

—  —  fejérvári udvarbiró 24.
—  mester 398. 403. 
Mártontelki adó bor (Sz. Márton

napi) 60.
—  bor (dézma, majorság) 60.

556. 557.
—  bor ára 147. 151. 160. 

201 . 202 .

Máté deák 339. 537. 542. 556. 
576. —  1. Grávuly Máté, 
Szescsori Máté a. is.

Máté János 350.
Matéria (aljában szőtt) 479. 
Matócsi 89.
Matolcsi István 333.
Matring 129.
Mátyás deák, kővári udvarbiró 

49.
Maurer (Maréi, Marer) Márton, 

kapnikbányai gondviselő 50.
51. 188. 189.

Maurer Mártonná 176. 182. 
Maurocordatus-féle gyűrű 280. 
Maxai Ferencz 3. 4. 10. 11.

16. 29. 52-—57. 61.
102. 150. 352.

—  — alvinczi udvarbiró 177.
178. 352. 353.

Máz, edényekhez való 314. 
Mázsa (130 134, 144 fontos) 

445. 477. 585.
Mécsnek való kalács 291. 
Medál, gyémántos 163. 
Medencze (ezüst) 4.
Medgyes 76. 94. 254. 398.

420. 436. 620.
Medgyesi 333.
—  arany 343.
—  bor 57. 58.
—  bor ára (pénzen vett) 53.

56. 146. 150. 151. 197.
297. 298. 382.

—  capitulum adója 74— 78. 
218— 221. 223. 224. 228. 
419. 420. 605. 606.

—  Sámuel 429. 437.
---------hunyadi udvarbiró

500— 504.
—  sokadalom (Margit napi) 37. 

62. 93. 103. 113. 612.
—  szászné 404. 409.
—  szűcs 393.
Medgyesiné 415.
Medvebőr 140.
Méh (dézma) 284. 342. 347.

352. 390. 475. 484. 557. 
Méhser (közönséges, tiszta) 27.
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71. 214. 217. 283. 316. 
367. 392. 395. 398. 407. 
563. 570.

Méh ser ára 27. —  1. Kor- 
esoma a. is.

Méhváltó pénz 82. 228. 461.
463. — 1. Görgényi, To
pánfalvi, Zalatnai a. is.

Melegítő (vas) 390. 391. 410. 
568. 574.

Mélius Péter munkája 275. 
Ménes, máramarosi 461. 462. 
Ménlovak 623.
Mente alá való báránybőr 287. 
Mentéhez való bélésbőr 129. 

131. 134. 151. 295. 296. 
385. 394.

Mennyezetre való kárpit 473. 
Menyhárt 52. 122. 252. 305. 

454. 472.
1. Székely Menyhárt.

Méra Miklós 174.
—  —  zalatnai udvai'biró 161 —

164.
Mesterek, fej érvári conventio- 

natus 29.
Mesternek adott búza, dévai 

46. 47.
Mészáros 403.
Mészáros, enyedi 493.
— Mihály, tyúkszedő 93. 
Mészárosok bírságpénze, topán

falvi 335.
Mészárszék 191.
Metesd 276.
Méz (dézma, élés, majorság, 

lépes, praebenda) 70. 136. 
137. 141. 142. 207. 209.
211. 214. 274. 275. 282.
286. 312. 324. 355. 356.
366. 367. 377. 383— 386.
3 9 0 .3 9 2 — 3 9 5 .3 9 8 .4 0 3 —  
405. 407. 409. 415. 460.
464. 495. 508. 523. 532. 
544. 562. 568. 572. —  
1. Dajkának való, Nád, Öreg

asszonynak való, Sonkolyos, 
Szín a. is.

Méz ára 1. Hunyadi.
Mezei hadak fizetése 444.
—  munkások 376.
—  Sámuel, dévai udvarbiró

186. 356. 357.
—  —  kőrösbányai harmincza-

dos 92. 94. 95.
Mézes pogácsa 252.
Micskei adópénz (Sz. György-, 

Sz. Mihály napi) 192. 421. 
467.

—  bor 383.
—  bor ára (dézma) 304. 305. 

321. 355. 378. 468.
—  búza ára 468.
—  gondviselő 1. Kiss Péter.
— taxa pénz 468.
Mihály, aranyász czigányok vaj

dája 294. —  1. Eötvös 
Mihály, Farkas Mihály a. is.

— balázsfalvi czigányvajda 62.
—  Girguly, görög 159. 
Mihályfalvi adópénz 191. 46 6 —

469.
Mikes Kelemen 247.
Miklós, Batizi János szabadosa 

334.
—  Csávási Pál zalatnai udvar

biró szabadosa 169.
-— görög, 335.
— deák 454. 477. 585. 621.
—  Demeter 606.
Miles Mátyás 443.
Mitrovics György, görög 338. 
Mogyoró 311. 323. 523. 543. 
Mogyoróhagyma 139. 141. 318.

387. 566.
Moldova 417.
Moldovai göíög 1. Sztáté.
— vajda 605.
Molnár János czigányvajda ho

noráriuma 10.
—  taxája, udvarhelyi 334. 
Mondrai Bukur, kocsis 320.
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Mondrai Sorbán, kocsis 320. 
Monéta 584.
Monorai bor 556.
Monospetri adópénz 191. 344. 

46 6 — 469.
Morgán Demeter 418. 612. 623.
—  —  görög 485.
Morganes Tkeodoros =  Zoltán,

görög.
Morgondái György 31. 32. 39. 
Morvaországból kiűzött anabap

tisták 108.
Mosdó 138.
Mosdókorsó 424. 
Mosdómedencze korsóstól 225. 
Mosó János 529.
Mozsár 539. 541. —  1. Réz a. is. 
Muntye Stephan, aranyász czigá- 

nyok vajdája 33. 38. 268 —  
270. 451. 4 6 8 - 4 7 0 .  619.
620 .

Murát Jancsár, görög 183.
—  nyereg 264.
Murok 326. 329. 513. 538.

543. 566.
Murza Bálint 382.
—  —  radnóti számtartó 199.

377— 379.
Muskotály golyóbis 142. 291.
— por 291. 534.
Musnai bor 58.
—- bor ára (pénzen vett) 54. 

151. 378.
Musnay Márton, kolozsvármegyei 

árenda perceptor 80. 227. 
Must 148. 149.
Müezüst 114.
Művelni való vas 358.
Mychos Izsák, görög 607.

Nadányi János 275.
Nádas 412.
Nádasi bor ára 299. 525. 
Nádméz 83. 84. 86— 89. 91. 

95. 96. 99. 101— 104.

2 2 9 .2 3 1 — 2 3 5 .2 3 7 — 239. 
2 4 3 — 245. 272. 487. 597. 

Nadrág 296. —  1. Bőimadrág 
a. is.

Nagy-Bocsányi Ferencz, torda- 
vármegyei árenda perceptor 
227. 228.

Nagy György 553.
— —  (csügedi) zalatnai udvar-

biró 31. 32. 43. 152—  
155. 167.

— Györgyné (csügedi) 167. 
173.

—  István, alvinczi udvarbiró
44. 177.

—  —  tordai kamáraispán 604.
—  Mihály, hunyadi udvarbiró

258. 267.
—  —  (belényesi) aranyváltó

165— 167.
—  Miklós (szigeti) 363.
— — convietióia 462. 463.

507.
— — máramarosi kamaraispán

257. 274. 275. 4 6 0 —  
462. 464.

— —  rónaszéki kamaraispán
257. 274. 275. 507.

—  Pál 618.
—  Péter, diószegi 51. 
Nagyapoldi bor ára 381. 
Nagyaranyosi summa pénz 161.
—  taxa arany 167.
Nagyari József, udvari pap 324.

398.
Nagybányai kamara 187. 
Nagybányán vert arany 189.
—  —  ezüst 189.
Nagybányára küldött ezüst 188.

189. •
Nagyberivoiak 289. 
Nagycsergöd 276. 
Nagyekemezei bor ára 390. 526. 
Nagyenyed 1. Enyed.
Nagyidai Ferencz 347. 498. 

581. 582. 584. 586.
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Nagyidai Ferencz, inas 354. 
359. 3 6 7 .3 7 3 . 377. 405 — 
409. 411. 441. 557. 559. 

Nagykapusi bor 70.
—  bor ára 53.
Nagylétai adópénz 191. 466—  

469.
Nagyoklosi bor ára 126. 
Nagysink 311. 333. 360. 387.

416. 449. 450.
Nagysinki bor ára (pénzen vett) 

514.
—  processus 66.
—  zab (dézma) 66 . 
Nagyszeben 1. Szeben. 
Nagyváthy János 440.
NaJáczi István 112. 165. 238.

254. 267. 334. 339. 
340. 343. 584.

—  — főhopmester fizetése
598. 600.

—  — volkányi harminczados
594. 597. 598. 600.

—  —  zajkányi harminczados
594. 597. 598. 600. 

Nan János, rézműves czigányok 
vajdája 113. 268. 269. 
468. 469. 619. 620. 

Nándorfejérvár 590.
Naphtali, zsidó 349. 484. 489. 
Narancs 92. 95. 97. 98. 102. 

228. 230. 234. 235. 238. 
243. 249. 253. 422. 428. 
431. 438. 592.

Nemes János 247.
Nemesek (jobbágyokból lett) 

adta bor 8 .
Nemesség, fejérvári 280. 
Német bányászok kénesője, zalat- 

nai 163.
—  fazakas 404.
—  gyalogok 423.
—  hadak 558.
—  hadak által okozott kárté

rítés 538.
—  halász 522.

Német halásznak saru 527.
—  katonák 84.
— ló ára 163.
—  posztócsináló, alvinczi 178.
—  puskások 393. 503.
—  seregnek (szebeni) adott búza 

és zab 478.
— tábor 493.
Németek ruházatja 416. 423.
—  ruházatjára posztó 221 . 
Németekből álló salagvárda 528. 
Németh István 578.
Németi Zsigmond 585.
Nemez (öreg, paraszt, síma) 

287. 288. 305. 521. —  
1. Szőr a. is.

Netod (Netot) 20.
Nicola, görög 334.
Nika István, porumbáki udvar- 

biró 19.
Nikápolyi Lupul Máté, rácz 341. 
Nikolaos fia, Eustathios 483. 
Nógrádi János, rónaszéki kamara- 

ispán 511.
Nyakravaló 503.
Nyárádtő 355.
Nyárs (vas) 252. 267. 356.

357. 359. 501. 578. 623. 
Nyelv (disznó) 359. 512. 
Nyereg (bőrös, paraszt, skofium- 

mal varrott, veres bársonyos) 
156. 301. 305. 521. -  1. 
Csontos, Csontsujtásos, Mu
rát a. is.

Nyerges György, arany ász czi
gányok vajdája 33. 34.
113. 166. 268. 269. 469. 
470.

Nyestbőr (adó, taxa) 36. 41. 
63. 64. 78. 152. 154. 157. 
1 7 6 .1 8 2 .2 0 5 — 207 256—  
257. 271 — 274. 276. 329. 
333. 335. 338. 342. 349. 
3 6 4 .3 6 6 . 367. 3 9 3 .4 5 9 —
465. 478. 485. 489. 492. 
5 0 9 — 511. 603. 605. —
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J. Borgói adó, Malom u tá n  
való, Zalatnai taxa a. is. 

Nyestbőr ára 27. 365. 459. 
470. 511.

Nyomtatott bőr, asztalra való 275. 
Nyúlja 198. 374. 376. 496. 

512. 513. 528. 537. 539. 
548. 554. 556. 574. 

Nyúlmál bélés 221. 222. 
Nyusztbör 3. 34. 610.
Nyűg 1. Gyapjú, Lánczos.

Oklosi bor (pénzen vett) 25.
—  —  ára (majorság) 281.

282. 284. 289. 290. 
292. 293. 295. 296.
303. 307. 321. 335. 
378. 379. 486. 518. 
519. 525. 526.

-— borseprő 284. 292.
—  —  ára 307.
Oláh bányászok kénesője 161. 

163.
—  esperestek honoráriuma 1, 

Alsóucsai, Fogarasi, Vádi.
Oláh István, székelyhídi udvar- 

biró 51.
Oláh ló ára 93.
—  pap, bagai 364.
— papok adója és honoráriuma

1. Felsőporumbáki, Fo
garasi, Katonai, Komá- 
nai, Kútfalvi, Porum- 
báki, Springi.

—  —  oi’szágadója, fogaras-
földi 297.

—  püspök 27. 31. 78.
—  —  honoráriuma 1. Fogarasi,

Varlaám.
Oláhalvincz 276.
Oláhbocsárd 276.
Oláhcsatári adópénz 191. 466. 

467.
Oláhnádasi búzatermés (déz- 

ma) 56.

Olaj 582. —  1. Fa, Fahéj, Len
mag, Pecz, Szerecsendió
virág, Szín a. is.

Olajnak való üveg 543.
Olasz Ferencz 110.
—  Jakab 335.
—  János, kis 110.
— —  öreg 110.
— Tamás 335. 336.
—  —  kereskedő 334.
Oldalpecsenye 198. 210. 309.

374. 376. 399. 496. 517.
523. 528. 534. 535. 539.
554. 557. 572. 574.

Oliztza 618.
Olló (bak, nőstény) 68 . 69. 

576. —  1. Kecskeolló
a. is.

Olt szakadéki (Alsóucsa és Árpás 
közt) búzatermés (major
ság) 15.

Ölti hal 316.
—  vámos honoráriuma 10. 
Omlási pap háza 536.
Ón (fehér, fekete, sutunak való) 

94. 142. 236. 243. 248. 
310. 312. 314. 323. 324. 
392. 497. 577. —  1. Csat
tok ónozására való a. is.

— gáliczkőfőző üst 3.
—  tál 120. 212. 245. 393. 
Ón-tál öntése 403.
Ónos háló 309. 517.
—  kengyelvas 319. 528.
—  szeg (apró, fejes) 132. 
Ónosfejü szeg 299.
Ónos zabola 310. 319.
Óra ára 219.
Órás, segesvári 164.
Óracsináló 81.
Orbai bor ára (pénzen vett) 

146. 380.
Orbán Miklós, hunyadi 32. 
Orda 316. 328. 484. 485.

537. 540. 546. 568. 571. 
Orda ára 1. Fogarasi.
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Orja 300. 309. 316. 374. 376.
394. 496. 521. 523. 528.
537. 554. 556. 560. 571.

—  fejjel 309. 316. 521. 528.
545.

Orlai Miklós 222.
Orosz Miklós, szabados 364. 
Oroszlános tallér 8. 95. 99. 

102. 110. 111. 136 - 1 3 9 .  
182. 199. 229. 233. 237.. 
242. 246. 249. 250. 253—  
255. 257. 259. 288. 297. 
298, 300. 301. 306. 30 8 —  
312. 315. 327. 332, 333. 
339. 340. 3 9 5 .4 1 7 . 425—  
431. 433. 435. 437. 440.
445. 446. 457. 459. 465.
472. 500. 502. 510. 512.
513. 537. 548. 587. 588.
590. 591. 623.

Orsó 273. 274.
Orsovai zabvetés 48.
Országadó 1. Fogarasföldi adó

pénz.
Országadóban elvett bor 525. 
Országgyűlés I. Beszterczei, Fe

jérvári.
Őrt 253. 259. 291. 585.
—  (danczkai) 435. 445.

(45 pénzes) 446.
Orvosság ára 239.
Orvosságnak való üveg 132. 

136. 138. 139. 311. 
540.

—  —  edény 478.
OszamiraiTamás, görögök bírája

221 .

Ökör 61. 114. 316. 341. 346—  
348. 350. 486. 521. 558. 
576.

—  ára 97. 463. —  1. Bocskói, 
Contrabont a. is.

Ökörbőr (cserzett, festett, nyers)
129. 132. 282. 283. 328. 
391. 516. 520. 522. 531. 
—  1. Bakkra való láda borí

tására, Hintó bőrözésére, 
Kénesőhöz, Szekérhez, Talp
nak való a. is.

Ökörbör ára 27. 57. 61. 380.
384. 462. 477. 529.

Öreg asszony (mint udvari alkal
mazott) 296. 378. 382. 
389. 390. 493. 523. 546. 
550. 573. 575.

—  boltja 508.
Öreg asszonynak méz 385. 
Örmény 1. Pavel Gergely.
Orv 228.
Ötvösl. Bányai, Franczia, Kolozs

vári, Segesvári.
Ötvös György 220.
Ötvösnek sajt 1. Segesvári. 
Ötvösök 488.
Öv 250. —  1. Lenczérna, Szőr, 

Zsinór a. is.
Öve, II. Apafi Mihály 623.
Öz 582.
Özbőr 296.

Paczkó Péter birságaranya 183. 
Paizs 448.
Pál deák 1. Bak Pál, Ecsedi 

Pál.
Palaczk (sutus, viaszos) 310. 

314. 396. 407— 410. 415. 
547. —  1. Fa a. is.

—  Bornemisza Anna palaczk- 
jai 4.

Palaczkcsináló 396.
Paladi 330.
Pálfi László, étekfogó 424. 
Pallos 1. Ezüst.
Pallós vas 163.
Palocsai György, görög 43. 153. 
Panad 276.
Panajot 169. — 1. Granmalich 

P. a. is.
Panajotisz, Papajóánnisz fia =  

Kis Pál, görög.
Pancratius 398. 403. 409.
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Panori jószág 145.
Pántlika 1. Aranyos.
Pántszeg 357. —  1. Kerékre 

való, Szekérhez való. 
Pántvas 359. 500.
Pányvafő (kötél nélkül, kötéllel, 

forgó karikával) 536.
Pány vakötéi 145. 212. 395. 

398. 407. 413. 414. 514. 
569. 573— 575. 581. 

Pány vakötéire való selyem 565. 
Pap András 299. 381. 535—  

537. 554.
—  Ferencz, alvinczi 336. 338.
— István 172. 465.
—  ■—- szebeni görög 480 —

482. 610. 611.
—  —  görög nyugtatványa 483.
—  Sámuel 525.
— 1. Berivói, Fejérvári, Her- 

mányi, Kasztabolczi, Thor- 
dosi, Udvari.

— háza 1. Omlási, Szebeni. 
Papnak egy görög tartozása 334. 
Pápai pohárnokinas 297.
— Ferencz 605.
—  Pál, inas 132. 151. 176. 

180. 215. 329. 330. 332. 
363. 416. 418. 420. 422. 
423. 431. 432. 436. 437. 
443. 444. 451. 468. 470. 
512. 587. 590. 592. 595. 
597. 600. 601.

Papajóánnisz fia, Panajotisz =  
Kis Pál, görög.

Papiros 256. —  1. Görgényi, 
Lengyelországi a. is. 

Papnak adott búza, dévai 46. 47. 
Papok, fejérvári conventionatus 

29.
—  adója 1. Fogarasi, Sárkányi, 

Szász.
—  adta búza, ernyei 72.
—  honoráriuma 1. Fogarasi, 

Kománai, Paraszt emberből 
lett.

Paraszt emberből álló új pap 
adója, kinek elei is pap 
volt 18.

— —  lett pap honoráriuma
293.

Parasztok 18.
Paratélyi bor ára 299. 
Párduczbőr 233. 448.
Paripa 324. 417.
Parrai Komán Szakara fejvált- 

sága 9.
Parras summapénz 137. 
Partialis extractus 1. Dévai, 

Ebesfalvi.
Paskó János 174.
—  Kristóf 163. 175. 176. 
Pássá Jene, brassói görög ke

reskedő 30. 34.
Passus kéneső kivitelre 182. 
Pásztor, sertésőrző 355. 
Pásztorok, balázsfalvi 624. 
Pásztorpénz, görgényi 496. 
Pataki deákok 433. 439. 450.
—  deákoknak adott pénz 112. 
Páter János 3. 35. 40. 75. 77.

87. 97. 162. 168. 171. 
222. 351. 431. 440.
599 . 603.

—  —  csiki gondviselő 444.
—  —  dévai harminczad áren-

dátor 102— 105. 232. 
261. 435.

— —  görög aláírása 439.
—  —  görögök birája 219.
—  —  harminczad árendátor

235. 236.
—- —  marosváradgyai harmin

czad árendátor 102—  
1 0 5 .230 .232 .261 .435 .

— —  marosváradgyai harmin
czad inspector 432.

—  —  portusi árendátor 112.
260— 263. 45 4 — 457. 

—- — portusi harminczad áren
dátor 435. 436. 438. 
439.
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Páter János portusi harminczad 
inspector 432.

—  —  sóaknák árendátora 112.
240.

—  —  szászvárosi harminczad
árendátor 436.

—  —  váradgyai harminczados
239.

—  —  vásárlása 39.
— Jánostól kölcsön vett pénz 

43.
— Kristóf 340. 426. 433.

4 4 6 — 448.
—  — öcscse 448.
— —  portusi árendátor44 8 —

452.
—  — szászvárosi haraiinczad

árendátor 421.
Patikába való üveg 313. 543. 
Patikárius, segesvári 401. 407. 
Patika-szerszám 95.
Patkó 185. 186. 258. 267. 

356. 357. 359. 410. 445.
446. 494. 495. 50.1. 516.
576. —  1. Lópatkó a. is. 

Patkószeg 258. 267. 356. 357. 
359. 401. 410. 445. 495.
501. 503. 516. 562. 576.

Pató János 151.
Pattantyús, dévai 594.
— fizetése, sebesvári 441.
— Kristóf 171.
—  —  fogarasföldi adópercep-

tor 123. 124. 126. 127. 
Patyolat (ránczos) 165. 184. 

185. 242. 610. 617. —  1. 
Jancsár a. is.

Pávai Ferencz, fejérvári szám- 
tartó 144.

—  vagy Vájná Dávid (alvinczi), 
marosváradgvai harminczad 
rationista 600.

Pávatoll 216. 570.
Pavel Gergely, örmény 491. 
Pebelye (Pepely., Pepellie) Mihály 

bonybai udvarbiró 71.

Pecsenye alá való vas 356.
Peczérek dolmányához való vá

szon (vastag) 135.
Peczérnek való saru 522. 
Peczolaj 141. 213. 217. 257. 

2 7 2 .2 7 4 .3 8 5 . 386. 3 8 8 —  
3 9 4 .3 9 8 — 4 0 3 .4 0 5 — 415. 
4 6 0 .5 3 0 .5 6 0 - 5 6 6 .5 6 8 -  
574. 576. 577. 580— 582.

Pekri Lőrincz 179.
Példázó bére 187.
Pelyei Ferencz 466.
Pénz (új) 164.
—  1. Adó, Almakeréki, Arany, 

Arányváltásra való, Arenda, 
Bárányváltó, Bírság, Bor 
lucrum, Boér adta, Boér 
levélért adott, Contrabont, 
Disznóváltó, Dutka, Elés
szedésre adott, Eperjesi vá
lásra adott, Fejérvári kol
légiumnak adott, Fűszer- 
szám ára, Garas, Glétre 
való, Gostina, Hajóvám, 
Haller János-féle, Hámok 
szegésére adott, Harminczad, 
Hídvám, Hintó csinálásáért 
adott, Hold világ árában adott, 
Honorárium, Jószág ára, Jó
szágon felszedett, Juh, Juh
váltó, Kalács, Kálmány Kris- 
tóf-féle,Kapnikbányaibányák 
művelésére adott, Kapni k- 
bányai szükségre adott, Ká
poszta, Kereskedésre való, 
Kénesöváltásra való, Kor- 
csoma, Korcsoma árenda, 
Korcsoma lucrum, Magyar- 
országi menekültekre köl
tött, Méhváltó, Marha vásár
lásra adott, Pásztor, Pataki 
deákoknak adott, Plajás le
vélért adott, Páter Jánostól 
kölcsön vett, Pogány, Pol- 
tura, Ponori, Posztó vásár
lásra adott, Praebenda pót
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lására adott, Proventus, 
Remetei, Restantia, Rétvám, 
Sarcz, Sarjúfü, Serkorcsomá- 
ért adott, Sószállító, Summa, 
Száraz korcsoma, Talált, 
Taxa, Urbárium, Váltság, 
Vám, Vásárvám.

Pénzverés, hamis 119.
Perceptor 112. — 1. Árenda, 

Fogarasi a. is.
Perecz 410.
Perecznek való liszt 305.
Peres György 338. 486. 487.
Pernyeszi Zsigmond 263.
Perpencze vas 356.
Perpeta (köz) 181. 222. 564. 

609. 612. 615.
Persa szőnyegek ára 153.
Persány 20.
Persiai bagazia 165. 236. 611.
Petelyei babvetés 48.
—  bor ára (dézma) 496.
—  búzatermés 48.
—  rozstermés 48.
— zabvetés 48.
Péter 307.
—  deák 110. 152. — 1. Budai 

Péter a. is.
Péterfalva 276.
Péterfalvi bor (dézma, majorság) 

60. 557.
Petko, görög 37.
Petrelenyi adópénz 467.
Petresány 276.
Petrezselyem 326. 385. 512. 

513. 538. 555. 561. 566.
—  ára 465.
Petri Stéfán, bányász 346.
Petróczi 240.
Petymet 221.
Petymetmál bélés 221.
Piacz, fogarasi 523. 528.
Piaczi Andrásné 526. 527. 528.
Pikolomini 550.
Pincze 1. Fogarasi, Salamon, 

Tiszta.

Pinczemesternek szattyáncsizma 
530.

Pinczetok (ejteles, 2 ejteles, 
vasas, záros) 83. 139. 304. 
314. 317. 522. 536. 540. 

Pinczetokbeli üveg sutuzásának 
ára 563.

Pipe 114. 150. 178. 205. 315. 
316. 356. 357. 369. 373. 
398. 555.

Piros Kozma 76.
—  — görög kereskedő 417. 
Pisztráng 316. 460. 461. 463.

507. 511. 542.
Plajás 1. Boér János.
—  levélért adott pénz 20. 
Plajások honoráriuma 1. Fo

garasi, Kománai, Porum- 
báki.

Plajásság után való bírság pénz
10. 17. 20. 21. 121. 522. 

Platajcz bal 273. 460.
Plik ezüst 3 6 0 — 363. 499. —  

1. Kapnikbányai a. is.
Poczi Konstantinos =  Buczi 

Kozma.
Pogácsa, mézes 252.
Pogány Menyhárt 506.
Pogány pénz 623.
Pohánka 519.
Pohár (aranyos, egymásban járó; 

ezüst, virágos) 4. 478. — 
1. Csiszolt, Habos, Kristály, 
Lábos a. is.

Pohár, Apafi Mihály poharai 4. 
Poharak csináltatására ezüst 

116.
Pohárnok 282. 300. —  1. Vilii

a. is.
Pohárnok János 396. 397. 
Pohárnokinas 186. —  1. Pápai 

a. is.
Pohárnokinasnak szattyáncsizma

529.
Pohárnokok 115.
—- kezénél forgó marták 622.
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Pojána 276.
Poklos 276.
Poklosi bor ára 149. 380. 
Pokrócz (gyapjú, majorság) 121. 

133. 136. 137. 140. 200. 
201. 286. 290. 292. 293. 
295. 311. 312. 314. 324.
327. 328. 400. 403. 502. 
512. 521. 532. 535. 539. 
543. 548. —  ]. Lóra való, 
Sebesi a. is.

—  heveder 200. 201. 
Polgármester honoráriuma 1.

Szebeni.
Poltura pénz 8. 10. 11. 13. 

33. 39. 76. 111. 112. 
123. 139. 170. 259. 264. 
510.

Polturás (tíz-) 481.
Polycsani György 1. Palocsai. 
Polycsényi György, görög 617.
—  Száva, görög 490. 491. 

617. 618.
Polye víz 583.
Pomagránát 92. 94. 99. 101. 

102. 230. 239. 253. 424. 
427. 429. 513. 592. 

Ponor 276.
Ponori pénz 25.
Ponori summapénz 143. 144.
—  taxapénz 28.
Ponyva, zsáknak való 293. 327.

328.
Popa Many, alsóucsai oláh es

perest honoráriáma 13.
—  Raduly főplajás honoráriuma 

12.
Popi 1. Pap István.
Por 294. —  1. Ágyú, Apró, 

Muskotály, Tersényi, Vas 
a. is.

Porarany 12. 32— 34. 37. 38. 
157. 166. 167. 173. 268.
269. 294. 347. 358. 359.
4 6 8 - 4 7 0 .  486. 487. 532.
619. 620. —  1. Bajczai,

Bajniczai, Czigányok hozta, 
Mágnessel tisztított a. is. 

Porkoláb, fogarasi 22.
—  fizetése, kolozsvári 441. 
Porsoló (lábos, mázos) 142 .322 .

367. 392. 393. 541. 571. 
576. 577.

Porta 30. 264. 343. 484. 
Portai költség 109. 110. 111.
—  marhák 156.
—  vásárlás 348.
Portára deputált adópénz 180. 
Portus 350.
—  árendája 112.
Portusi arany 342.
—  árendapénz 176. 18 3 .2 4 5 . 

2 6 0 - 2 6 5 .  267. 446. 447. 
4 4 9 _ 4 5 4 .  456 . 457.

—  árendátor 1. Páter János, Pá
ter Kristóf, Szegedi György.

—  harminczad árendapénz 254.
264. 265. 446— 453.

—  —  árendátor 1. Budai Pé
ter, Páter János, Sze
gedi György.

— —  inspector 1. Páter János,
Szegedi György.

—  —  pénz 432. 436. 448.
454.

—  jövedelem (1667— 1690.)
109— 113. 2 6 0 —267.
4 4 6 — 457. 6 0 3 — 604.

— proventus pénz 171. 173. 
175. 180. 236. 417. 603.

—  só ára 111. 604. 
Porumbák 9. 36. 165. 202.

208. 219. 290. 298. 333. 
336. 393. 416. 423. 424. 
435. 503. 518. 521. 558.

—  urbáriuma 19. 20. 
Porumbáki adóbor ára proven

tus 538.
— adópénz (karácsonyi, pün

kösdi) 19— 22. 125''. 134 — 
136. 538. 545.

—  árpa 138. 316. 537.



688

Porumbáki assessor boérok hono
ráriuma 11. 21. 125. 313. 
314. 319. 323. 535. 539. 
547.

—  berbécs ára 136— 138.308. 
311. 312. 315. 546.

—  bírságpénz 19. 21. 22. 125.
134. 135. 313. 314. 319. 
322. 323. 535. 539. 547.

—  bor ára 135.
—  bor lucrum pénz 125.
—  búza (első, második, fehér

nek való, majorság, őszi, 
rostált, szemenszedett, tiszta)
21. 311. 314. 316. 318. 
324. 325. 535— 537. 543.
545.

— búza ára 129. 358.
—  búzaasztag ára 323.
-— búzatermés (dézma, major

ság) 19. 21. 22.
—  búzavetés (őszi) 19.
—  fonal 141. 290.
—  főplajás honoráriuma8.313 . 

314. 319. 323. 535. 539. 
t>4 (.

—  gostina pénz 20. 21. 135. 
313. 319. 323. 343.

—  gyapjú 539.
—  hajóvám pénz 135.

' —  honorárium pénz 545.
— jobbágy-gyermekeknek fel- 

siittetett búza 324.
— jövedelem (1667 — 1691.)

19 — 23. 133— 143. 310 - 
326. 534— 547.

—  káposzta pénz 125. 135.
-  kenderfonal (szapult) 141.

288. 312. 313. 315. 535.
—  kenderszálfonal 546.

-  kendertermés (magos, major
ság, nyári) 19. 21.

— korcsoma bor lucrum 134.
—  korcsoma pénz 20 .3 1 1 .3 5 0 . 

547.
—  köles ára 324.

Porumbáki kölestermés 19.
—  len (dézma) 135.
—  lenfonal 135. 315.
—  lenszálfonal 546.
—  marha ára 523
—  oláh pap honoráriuma 539.
—  Péter, kocsis 320.
—  plajások honoráriuma 21. 

125.
—  proventus pénz 36. 158. 

159. 170. 171. 183. 270. 
332. 333. 335. 337. 338. 
343. 360.

—  rozsvetés (dézma, majorság, 
tavaszi) 19. 21. 22.

—  rozstermés 19.
—  sajt ára 538.
—  sertés ára 317.
—  számtartó 1. Búza László, 

Luczai Sándor, Pécsei Sor
bán, Szescsori Máté, Szes- 
csori Sorbán Talába.

-— szappan 134.
— száraz bor ára (karácsonyi, 

húsvéti, pünkösdi) 21. 22. 
125. 1 3 4 - 1 3 6 .  139. 547. 
548.

— széna ára 21. 134. 313. 
323. 546. 558.

—  túró ára 129. 135. 326. 
535. 538.

—  udvarbiró 1. Luczai Sándor, 
Nika István, Szescsori Máté.

— üveg ára 19 — 22. 134.
135. 142.

—  üvegesül’ árenda proventus 
311. 312. 322. 535. 536.

—  vá zon (durva, fehérítetlen, 
fehérített, kender, mángor
lóit, sáhos, síma, vastag, 
vékony) 132. 134 -  136. 
138— 140. 142. 143. 290. 
3 1 1 -  31 5 .3 1 8 .3 1 9 .3 2 3  — 
325. 536. 537.

—  zab 20. 315. 316. 318. 322. 
324— 326. 534. 537. 544.
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Porumbáki zabtermés (dézma)
19.

Porumbákvidéki bírságpénz 12.
—  főplajás honoráriuma 8. 
Posár 100. 102. 235. 243.

252. 255. 422. 436. 548. 
587. 590. 597. 598. 

Posoritai János, kocsis '320. 
477.

Posták költségére való diri fa
darab tallérok 110. 

Postamester 219.
Postaszekér gyapjuszállításra 

108.
Posztó (fehér, fekete, kék, köz, 

meggy szín, rózsaszín, sötét 
rózsaszín, veres, violaszín, 
zöld, egyszer és kétszer- 
ványolt) 100. 101. 107. 
110. 218. 221. 222. 225. 
228. 237. 252. 261. 262. 
264. 265. 391. 393. 400.
406. 412. 414. 430. 436.
456. 482. 564. 565. 578. 
587. —  1. Aba, Alvinczi, 
Angliai Asztalnokoknak való, 
Brassói, Czondra, Drago- 
nyoknak való, Fajlandis, 
Flandriái, Gránát, Gyalo
goknak való, Gyapjú, Haris
nyának való, Képírónak 
való, Közlandis, Landis, 
Magyar gyalogok ruházat- 
jára való, Németek ruházat- 
jára való, Rázsa, Remek, 
Riviczki, Skarlát, Szebeni, 
Szebeni honorárium pénzbe 
hozott, Török gránát, Udvar- 
népe ruházatjáravaló, Velen- 
czei gránát a. is.

—  ára (egyszer és kétszer-
ványolt) 76. 108. 453.
457. 606. 607. 609— 612. 
6 1 5 — 618. —  1. Angliai, 
Gránát, Landis a. is.

—  harminczadja 492.

Posztó vásárlásra adott pénz 
263. 429. 453. 

Posztócsináló 252. — 1. Al
vinczi, Fejérvári a. is. 

Posztófestő festék 428. 
Posztónak való gyapjú 231.

247. 252. 428. 431. 
Posztóványoló 108.
Potzosz Konstantin 473. 
Praebenda pótlásra adott pénz 

532.
Praebendásoknak adott bor 57. 
Praefectura conservatoriuma 

(levéltára) 267.
Praefecturalis ítélöszék 462. 

599.
Praefecturáról convictio pénz 

493.
Praefectus 24. 32. 41. 43. 54. 

119. 153. 154. 159 — 162. 
166. 168— 171. 173. 175. 
176. 179. 180. 182. 183. 
190. 192— 195. 199. 225. 
240. 251. 252. 264. 268. 
270. 273. 285. 286. 295. 
2 9 6 .3 3 0 - 3 3 2 .3 3 5 — 337. 
351. 352. 3 5 9 — 361. 364. 
375. 379. 417. 421. 428. 
433. 436. 440. 442. 445.
447. 448. 451 — 453. 455. 
459. 461. 462. 4 6 9 .4 7 0 .  
472. 477. 481. 493. 509. 
534. 552. 592. 593. 595. 
598. 604. 608. 6 1 1 .6 1 9 .  
624.

— részére jutott contrabont 
kéneső 162.

Praefectustól pénzen vett bor 
28.

Praesidiariusok fizetése, kolozs
vári 590.

Praesidium 1. Huszti.
— fizetése 1. Dévai, Huszti. 
Prédikátor, alvinczi 354.
— fizetése, kolozsvári harmadik 

reform. 441.
Szádeczky B .: I. Apafi M. fejedelem udvartartása. 44
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Prelukai László, kolozsvármegyei 
árenda perceptor 81. 
82. 227.

—  —  kolozsvármegyei vicze-
árendátor 81.

Prém 393.
Preszáka 276.
Preszákai bor ára 150.
Próba ezüst, kapnikbányai 190.
Próbacséplés 107. —  1. Bethleni, 

Dévai, Fogarasi, Sárkányi, 
Szombatfalvi a. is.

Processus 8. —  1. Berethalmi, 
Kőhalmi, Nagysinki, Seges
vári, Sinki a. is.

Professoroknak való gránát 
posztó 236.

Proventus 1. Adó bor ára, Bor 
ára, Harminczad, Korcsoma 
bor, Révhajó, Só ára, Só
akna, Urbárium, Üvegcsűr 
árenda, Vám.

—  pénz 1. Alsóporumbáki, Ba- 
lázsfalvi, Bocskói, Brassói, 
Dési, Dévai, Diószegi, Ebes
falvi, Felsövisti, Fogarasi, 
Gálfalvi, Görgényi, Hunyadi, 
Huszti, Katonai, Kolozs- 
monostori, Kománai, Kút
falvi, Küküllővári, Láposi, 
Máramarosi, Portusi, Porum- 
báki, Radnóti, Rónaszéki, 
Só ára, Sóakna, Sófalvi, 
Székelyhídi, Széki, Törcs- 
vári, Udvarhelyi, Váradgyai, 
Viski, Visti, Zalatnai.

Pulos fia, Konstantinos 608.
Pulyka 70. 114. 133. 140. 

142. 150. 178. 2 0 2 — 205. 
211. 213. 214. 217. 315. 
316. 327. 328. 352. 353. 
357. 359. 3 6 8 — 374. 376.
377. 379. 3 8 5 — 388. 391. 
395. 505. 530. 5 3 7 .5 4 4 .
546. 552. 554— 556. 576. 
581. 584.

Pulykafi 368. 374— 377. 498.
530. 556. 575. 576. 

Pulykatojás 545.
Puska, tersényi 572. 
Puskaforma üveg 313. 
Puskapor 142.
Puskások 1. Igeni, Német.
—  adta rókabőr 497. 
Putinatúró 246.
Püspök Ferencz 443. 444.

Rácz Antonin 31.
—  János, dobokavármegyei 

árenda perceptor 604.
—  kereskedők 1. Dimon, Juon.
—  László 236.
—  Marko 31.
— Mihály 181.
—  Péter 349.
— Tamás, görög 340. 341. 
Ráczok 375. —  1. Kiproviczay

Mihály, Lippai János, Niká- 
polyi Lupul Máté, Szűcs 
György, Zeliznai Nicula a. is. 

Radics István 224.
Radnót 3. 7. 12. 14. 19. 20.

26. 33. 34. 37— 39. 42. 
43. 46. 48. 51. 63. 66. 
69. 73. 78 .. 86. 88. 89. 
93. 99. 103. 108. 109.
111. 113— 115. 132. 159. 
166. 176. 178. 179. 188. 
202. 203. 208. 209. 212. 
223. 225. 242. 260. 261. 
264. 270. 277. 332. 334. 
340. 346. 349. 352. 355. 
361. 365. 397. 407. 445. 
469. 488. 499. 510. 573. 
603. 604. 618— 620. 623. 

Radnótfái búzatermés 48. 
Radnóti árpa 382. 493.
—  árpatermés 54.
—  asztagok száma 55. 56.

58. 59.
—  bor (asszúszőlö, dézma, ma-
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jorság, pénzen vett, ürmös)
52. 69, 283. 285.

Radnóti box* ára (dézma, majorság)
17. 53. 54. 123. 125. 143. 
148. 149. 166. 195. 199.
284. 293. 2 9 5 — 298. 335.
378. 380— 382. 524. 561.

—  bor lucrum pénz 382.
—  borseprő (majorság) 2 8 3 —

285. 379.
—  borseprő ára 123.
—  búza ára 196.
—  búzatermés (dézma, major

ság) 52. 54 — 56.
—  csűröskert 59.
—  gyapjú ára 199.
—  halász jobbágyok 493.
—  jövedelem (1667 — 1689.) 

5 2 — 59. 193— 200. 377 —
382. 4 9 3 — 494. *

— kastély 195.
—  kender 493.
—  korcsoma 193. 195— 199.

378. 381. 382. 494.
—  —  bor ára 52 -  56. 193 —

197. 199. 363. 377—
379. 494.

—  —  lucrum pénz 108.
—  —  pénz 38. 198. 333.

379. 619.
—  korcsomáros 284.
—  kulcsár 533.
— majomé 493.
—  proventus pénz 332.
—  rév 52.
— révkorcsoma 195-— 197.
—  révparti korcsoma bor ára 

52— 58.
—  salagvárda 283.
—  számtartó 369. 533. —  1. 

Bogáthi Márton, Enyedi Bá
lint, Felsővisti István, Ger
gely deák, Körmendi Péter, 
Lipcsei János, Ludisori Ta
más, Murza Bálint, Zöldi 
Márton.

Radnóti szükségre zsendelyszeg 
619.

— tisztek 399.
—  udvarbiró 1. Balog Ferencz, 

Dicsőszentmártoni György, 
István deák, Teremi András, 
Udvarhelyi István.

—  vászon 522.
—  zab 382.
—  zabtermés 54.
Radnóton kiárúit bor ára 57.

58.
Radnótra küldött ménlovak 623. 
Radul 1. Kornyák.
Raduly, fogarasi oláh esperest 

honoráriuma 13.
Rák 542.
Rakató 276.
Rákosi, Apor István szolgája 

589.
— jószág ára pénz 182. 
Ránczos gyoles 241.
Ráskai 132. 135.
Rationista 99. —  1. Harmin-

czad, Huszti, Rétyi Bálint, 
Szigeti, Váradgyai, Veres
toronyi a. is.

Rázsa posztó (baraczkvirágszín, 
fekete, hajszín, narancsszín, 
publicánszín, rózsaszín, ve
res) 184. 221. 249. 564. 
606. 609. 610. 616. 

Récsei István, kománai szám
tartó 14— 17. 121. 123. 
124— 127.

— János, étekfogó 406.
—  László, fogarasi számtartó 

533.
— Sorbán, porumbáki szám- 

tartó 547.
Rédei 493. 498. 586, 
Református prédikátor, kolozs

vári harmadik 441.
Régeni capitulum adója 7 4 —  

78. 2 1 8 — 221. 223. 224. 
228. 419. 420. 605.

44*
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Remek posztó (kék, szürke, 
tengerszín, testszín, zöld) 
164. 165. 174. 236. 238. 
331. 332. 417. 564. 606. 
609— 612. 615. 616. 

Remete 276,
Remetei jószág 145.
—  pénz 25.
—  summa pénz 143. 144.
—  taxa pénz 28.
Répa 543. 581.
Restantia adó 1, Diószegi.
—  arany 1. Abrudbányai.
—  pénz 30. —  1. Dési, Dió

szegi, Hnnyadi, Láposi, Szi
geti a. is.

Réti János 415.
—  —  gálfalvi udvarbiró 72.

73. 207. 208.
Rétyi Péter, rationista 165.
—  Zsigmond 491.
—  —  máramarosi kamaraispán

461. 509— 511.
—  —  rónaszéki kamaraispán

462. 463. 506— 509. 
511.

—  —  szigeti kamaraispán 347. 
Rétvám pénz 1. Küküllővári. 
Rév, radnóti 52.
—  honoráriuma 1. Fogarasi. 
Reversalisa, Apor István 431. 
Révész honoráriuma 1. Fogarasi. 
Révhajó proventus 1. Kománai. 
Révkorcsoma 1. Radnóti.
Réz (veres) 114. 145. 357.
—  bárka 384.
—  boritó 218. 388. 623.
— dob 224.
—  edény (borhűtő) 274.
—  gyertyatartó 228.
—  mozsár 217.
—  tál 243. 246.
—  üst 412.
Rézedényes harminczad proven- 

tusa 490.
Rezes ezüst 364.

Rézműves czigányok. fogarasi 
várhoz tartozó 468.

—  —  adója 113. 268. 269.
469. 620. —  1. Balázs- 
falvi a. is.

—  —  compániája 113.
—  —  vajdái taxája 22.
— —  vajdája 1. Ferencz, János,

László, Nan János. 
Rhédei Ferencz kolozsvári fő

kapitány fizetése 441.
Rieni Ferencz 603.
Rionfalva 228.
Rionfalvi bor ára (pénzen vett) 

52. 53.
Riviczki posztó (baraczkvirág- 

szín) 610. 611.
Rizskása 73. 92. 93. 97—-100. 

102. 142. 230. 2 3 3 —236. 
239— 242. 245. 249. 250. 
252 - 2 5 5 .  275. 296. 301. 
307. 423. 4 2 5 — 434. 437. 
441. 513. 515. 516. 587. 
589. 590. 592. 593. 595—  
597. 599. 600. 

Rizskásának való edény 100. 
Rókabőr (csáváit, falu adta, 

falukon szedett, fehér jószá
gon felszedett, taxa, vadász
hálóval fogott) 6. 12. 14—
16. 20. 22. 29. 36. 41. 
63. 64. 121. 123. 128.
130. 132. 133. 134. 136. 
137. 140. 152. 154. 157. 
176. 182. 201. 203. 204. 
251. 256. 257. 274. 286. 
287. 290. 293 — 295. 302. 
303. 308. 309. 311— 314. 
320. 323. 32 7 — 329. 333. 
335. 338. 342. 343. 349. 
368— 371. 373. 375. 478. 
485. 489. 491. 492. 494. 
495. 505. 516. 527. 532. 
535. 536. 539. 540. 545.
547. 549. 550. 550. 552. 
555. 622. —  1. Felsövisti
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adó, Puskások adta, Zalat- 
nai taxa a. is.

Rókabőr ára 200. 557.
—  váltságpénz 532.
Rókafar bélés 233.
Rónaszéki kamaraispán 1. Nagy

Miklós, Nógrádi János, Rétyi 
Zsigmond, Szentmiklósi Zsig- 
mond, Szilágyi Gergely.

-— proventus pénz 274. 350. 
499.

—  só ára 491.
Rosta (vas) 248.
Rostacsináló 403.
Rostély (vas) 258. 356. 359.

501. 502. 623.
Rostélyos kanál 258.
Rozs 1. Alsószombatfalvi, Balázs- 

falvi, Felsövisti malomvám, 
Fogarasföldi.

—  ára 1. Malomban jutott. 
Rózsaeczet 202. 205. 210. 383.

531. 580.
Rózsaeczetnek való üveg 530.

540. 541.
Rozsszalad 138.
Rozstermés 1. Alsókománai, Alsó

por umbáki, Alsószombat
falvi, Alvínczi, Balázsfalvi, 
Bonyhai, Dévai, Görgényi, 
Kisoroszfalvi, Petelyei, Po- 
rumbáki, Szkorai.

Rozsvetés 1. Ebesfalvi, Gör
gényi, Hondorfi, Porumbáki, 
Szombatfalvi.

Rucza (récze) 316. 380. 505.
544. 546. 584.

Ruczatojás 545.
Rudaly 277.
Rudalyi bor ára (dézma) 125.
—  búzacséplés (dézma) 67.
—  búzatermés (dézma) 69. 71. 

72.
—  zabtermés (majorság) 71 .72 . 
R údvas258.3 5 9 .4 0 3 .5 0 0 .5 0 1 .  
Ruha 1. Előruha.

Ruhaszövet 483.
Rusori István, kocsis 320.
—  Tamás, kocsis 320.
Ruszi bor lucrum pénz 150. 
Rüszi bor ára (pénzen vett) 202.

Sáfár 8.
—  ház 545. 550. 551. 583. 
Sáfrány 77. 83. 84. 86. 87. 

8 9 — 91. 94. 96. 101—  
104. 165. 185. 229. 231.
233. 234 . 237. 238. 243.
244. 246. 249. 256. 332.
367. 5 6 3 .6 0 7 . —  1. Bécsi,
Török a. is.
; (majorság.. nyári , őszi, prae-
benda) 70 . 132. 134. 135.
137. 140. 196—-198. 200.
204-- 2 1 7 . 286. 310. 316.
321. 323. 325. 328. 329.
352. 356. 3 6 4 - -367 . 370.
371. 373. 3 74 .2>76. 3 7 8 —
388. 3 9 1 --3 9 6 . 398. 399.
401--4 0 5 . 4 0 7 - 4 0 9 .4 1 2 —
415. 473. 482. 484. 485.
488. 493. 494. 500. 501.
514. 515. 5 1 7 - -521 . 523.
532. 537. 540. 549. 550.
555-- 5 5 7 .5 6 0 - -5 6 3 .5 6 5 .
566. 568. 570. i572— 576.
584. 621 . — 1. Fenyő,
Kászu, Segesvári halászok-
nak és ötvösnek való, sze-
gény embernek, Tábori szűk-
ségrí; a. is.
ára 300. —  1. Katonai,
Kománai, Porumbáki, Zalat-
nai a. is.

Sál, vászon 388.
Salagvárda 1. Bányabükki,Fejér

vári, Kútfalvi, Németekből 
álló, Radnóti.

Salamon 478. 545.
—  zsidó 489.
—  pinczéje 499.
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Salánki János, kapnikbányai 
számtartó 49.

Saláta, indiai 581.
Salétrom 18. 275. 534. 
Salétromfőzök honoráriuma 12. 

13. 18.
Sályai bor ára (dézma) 147. 
Sályi búzatermés (dézma) 56. 
Sancsali bor (dézma) 60. 
Sánczi adópénz 467.
Sándor deák 1. Luczai Sándor.
—  Pál, kapitiha 611.
Sankuly Simon 68.
Sapka 1. Bársony, Szattyán. 
Sára leány 116. 529. 597. 
Sarczpénz (tekergő molnáron 

vett) 458.
Sárd 276.
Sárdi bor (dézma, foglalt) 24 .28 . 
Sarjú 21.
Sarjúfü pénz, udvarhelyi 458. 
Sarkaniczai bástyás honorá

riuma 9.
Sárkány 20. 251. 528. 624.
—  György 3.
Sárkányi búza 12.
—  búzatermés (majorság, őszi)

7. 9. 14. 15.
— György, kocsis 320.
—  János, kocsis 320.
—  korcsoma 17.
—  len (ecselt) 3*10.
— lenfonal 129. 308.
—  lentermés 125.
—  Lukács, kocsis 320.
— majorház 524.
— pap adója 11.
—  próbacséplés 15.
—  serkorcsomáros honoráriu

ma 8.
—  zabos széna ára 131. 
Sárközi 146.
-— István, huszti udvarbiró 464. 

465. 507.
— katonai udvarbiró 621. 

622.

Sárközi István, udvarhelyi ud
varbiró 458.

Sárosi 116. 117. 175. 179, 
225. 251. 449. 563. 610.

—  innyaadó 4.
— János 452. 594.
—  —  generális adóinspector

113.
—  zabtermés (majorság) 7 1. 
Sárpataki Márton 247.
Saru (fekete, férfi- és asszony

nak való) 121.-122. 125—  
132. 135. 137. 139— 142. 
2 1 4 .2 8 6 - 2 8 8 .2 9 0 - 2 9 5 .  
299—3 0 2 .3 0 4 - 3 1 0 .3 9 3 -  
394. 409. 413. 512. 513. 
515— 517. 519. 521. 522.
531. 533. — 1. Asztalos
inasnak, Gyalogoknak, Ko
csisnak, Konyhaajtónállónak, 
Kőmívesnek, Leányasszo
nyok inasinak, Lovásznak, 
Német halásznak, Peczér- 
nek, Siitöinasnak, Sütőnek, 
Szakácsinasnak, Szattyán, 
Szíjgyártóinasnak, Tankó 
fiainak való a. is.

Sashegy (Almakeréki gazdaság) 
70.

Sátor 264. 417.
Sátoros czigányok vajdái adója, 

fogarasi 12. 18.
Sátortok 417.
Scherfenberg tábornok 509. 
Schuller Márton, verestoronyi 

karminczados 590— 592. 
594. 595. 597. 598. 600. 
601.

Sebesi pokrócz 185. 502. 
Sebesvári pattantyús fizetése 441.
Segesvár 132. 173. 189. 221.

383. 384. 388. 394. 398.
404. 540. 560. 563. 584.
586.

Segesvári abrosznak való vászon 
(sáhos) 130. 217.
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Segesvári asztalkendő 217.
—  asztalkeszkenö 130.
—  borára(pénzenvett)199.286.
—  halászoknak kender 386.
—  —  sajt 386.
— kendő 130.
—  kötélverő 398.
—  órás 164.
—  ötvös 115. 116. 605.
— ötvösnek sajt 386.
—  patikárius 401. 407.
—  processus 66.
—  szíjgyártó 493.
—  szűcs 398.
—  takács 126.
—  zab (dézma) 66. 
Segesváriak adója 222. 
Segesvárt szőtt abrosznak való

vászon 385.
—  —  asztalkeszkenő 290.
—  —  vászon 290. 384. 
Selyem (karmazsinszín. kék, sod

rott, sodratlan) 165. 185. 
331. 471. 611. 617. —  
1. Kötöfékre, Pányvakötéire 
való a. is.

—  zsinór 617.
Sepsi 447.
Ser 139. 140. 290. 294. 306. 

307. 3 2 2 - 3 2 6 .  490. 5 1 2 -
514. 516. 517. 522. 523. 
534— 539. 541 — 544. —  
1. Fejedelem asztalára való, 
Méh, Szalad a. is.

—  ára 144. 271. 298. 328. 
458 — 462. —  1. Udvarhelyi 
a. is.

—  lucrum pénz 144. 270. 
Serédi Benedek 466. 467. 469. 
Serélesztő 138. 140. 300. 311.

322. 325. 326. 515. 516.
523. 534. 537. 541. 542. 

Serkorcsomáért adott pénz 14. 
Serkorcsomáros honoráriuma 1. 

Bethleni, Fogarasi, Galaczi, 
Sárkányi, Székely István.

Serleg (fedeles) 310.
Serpenyő (lábos, vas) 258. 356.

359. 360. 495.
Serpenyőbe való kalács 300. 
Sertés (bőrös pecsenyének való, 

hízott, makkos, szalonnának 
való) 114. 307. 316. 323.
326. 347. 352. 354. 403.
404. 409. 412. 575.

—  ára 91. 479. 512. —  1. 
Fogarasi, Görgényi, Porum- 
báki a. is.

Sertésaprólék 465. —  1. Disznó
aprólék a. is.

Sertésörző pásztor 355.
Sidó J. 154. 156. 160.
—  Immánuel 347.
— Isák 347. 348.
— Juda Ábrahám 3 8 — 40.
—  Samu 34. 35. 40. 331. 333. 

334. 344. 360.
Sigmond uram 338.
Simon László, házőrző inas 4. 
Sing, lengyelországi 248.
Sinkai István, fogarasi szám

tartó 13. 14. 15. 16. 62. 
Sinki bor ára 16.
—  búza (dézma) 15.
—  processus 15.
Síposok fizetése 378.
Sistorai Velenczei Rácz Péter

349.
Skarlát posztó (testszín, veres) 

165. 589. 591. —  1. Teleki 
Mihálynak adott a. is. 

Skofium 2 2 1 .3 3 1 .3 3 9 .4 1 6 —
419. 603.

Só 112. 359. 398. 411. 414. 
453. 574.

—  ára 88. 111. 112. 461 —
463. 499. —  1. Huszti, 
Máramarosi, Portusi, Ró
naszéki, Sófalvi a., is.

— —  proventus pénz 460. —
1. Szigeti a. is.

— lucrum pénz, tordai 604.
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Sóakna 1. Dési, Kolozsi, Széki, 
Tordai, Vízaknai.

—  árenda pénz 245.
—  árendátor 1. Páter János.
—  harminczad árendátor 1. 

Szegedi György.
—  proventus pénz 236. —  1. 

Dési, Kolozsi, Máramarosi, 
Vízaknai a. is.

Sóaknák árendája 112. 260. 
263.

—  jövedelme (1667— 1679.) 
106— 107. 2 5 5 - 2 5 7 .

Sódar 210. 214. 287. 309. 
316. 374. 376. 392. 398.
399. 414. 415. 496. 514.
517. 521. 523. 528. 537.
546. 554. 556. 557. 571.
572. 574.

Sófalvi jövedelem (1680—1691.) 
441— 442. 499.

—  kamaraispán 100. —  1.
Bencser Pál, Dályai Fe- 
rencz a. is.

—  proventus pénz 98. 100. 
106. 107. 348.

— só ára 255— 257. 
Sokadalom 1. Balázsfalvi, Besz-

terczei, Enyedi, Fejérvári, 
Fogarasi, Kükiillővári, Med- 
gyesi, Szebeni. Székelyke- 
reszturi, Szentágotai, Vinczi. 

Sókamara, máramarosi 510. 
Solymosi búzatermés (dézma) 47. 
Somlyó 448.
Somlyói bor lucrum pénz 192.
—  korcsoma 467.
*— udvarbiró 1. Boros János. 
Sónak való bőrzsák 291.
—  —  zacskóhoz szattyánbőr

135.
Sonkoly 356.
Sonkolyos méz (dézma, major

ság) 257. 272. 461— 463. 
507. 578. 621.

Sorbán, czigányvajda 619.

Sorbán, czigányvajda honorá
riuma 532.

—  deák 1. Szescsori Sorbán, 
Szescsori Sorbán Talába.

—  Talába, fogarasi udvarbiró
285. 286.

—  —  1. Szescsori Sorbán
Talába.

—  vajda 121. 522.
Sós egres 210. 213. 368. 398. 

401. 556. 583.
—  kapor 537. 566.
—  káposzta 204. 213. 215. 

322. 325. 326. 369. 399—  
401. 408. 409. 415. 512. 
517. 537. 563. 566. 568. 
572. 574. 576. 577. 580. 
583.

Sós tárkony 320. 323.
—  tej 210. 213. 214. 367.

384. 393. 401. 402. 405. 
408— 411. 414. 555. 556. 
569. 577. 581— 583. —  
1. Tejfel a. is.

—  tejfel 208. 568.
—  ugorka 210. 320. 323. 556. 

576. 580. 583.
Sóspatak 276.
Sóspataki bor ára 149. 
Sószállító pénz 461. 4 6 2 .5 1 1 .  
Sótartó (ezüst) 4. 478. 
Sótartók készítésére ezüst 116. 
Sörege 502.
Spanyolviasz 241.
Spárga (vastag, vékony) 130.

289. 291. 408. 514. 
Spárgacsinálás 394.
Spékelő vas 623.
Spikinard víz 583.
Springi oláh pap adója 201. 
Sróf 623.
Stephan, aranyász czigányokok 

vajdája 1. Muntye Stephan. 
Stirbicz János 362. 364.
—  —  kapnikbányai gondviselő

363.
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Sírása 276.
Sírásai bor ára 149.
Sírásamesíer fizetése, kolozsvári 

441.
Strucztoll 245.
Striinf 242.
Sugatagi malom 463.
Súlyom 143. 367.
Summa aranyi. Lezesti, Zalaínai.
—  pénz 1. Balázsfalvi, Biszo- 

rai, Felsövisti. Kisaranyosi, 
Nagyaranyosi, Parras, Po- 
nori, Remetei, Topánfalvi, 
Visti, Zalatnai.

—  porarany 1. Bajczai.
Summás faluk 20.
— jószág, kerpenyesi 34.
Susták 33. 139. 234.
Süldő 413.
Sütő 300. 321. 324. 375. 383. 

386. 398. 503. 580.
Sütő János 544.
Sütőház, szebeni 476.
Sütőinasnak való saru 522. 527.
Sütőnek való saru 522.
Süveg (alábbvaló, dufla, fekete, 

jóféle, köz) 11. 130. 135.
140. 299. 304. 308. 403. 
512. 521. — 1. Szakács- 
inasnak, Varróinasnak való 
a. is.

Süveges István 428.
—  János 434.
—  —  birsága 516.
Szabó András 280.
—  György 102. 221. 267.
—  János (fogarasi) belsőszol-

nokvármegyei árenda
perceptor 227.

—  —  legényi 280.
—  Keresztély szebeni polgár- 

mester kölcsöne 601.
—  Mátyás 77. 102. 165. 220.

222. 224. 228. 249.
416. 42 2 — 424. 433.

—- —  vásárlása 229. 471.

Szabó Memhet. török 156.
—  Mihály 421.
Szakács 503. 580. 
Szakácsinasnakbördolmány 52 1.
—  bőrnadrág 521.
— saru 522. 523. 530.
—  süveg (fekete) 522. 
Szakácsnak való kés 228. 359.

399.
— szattyáncsizma 523. 530. 
Szakácsné 403.
Szakácsok fizetése 529.
Szalad 138. — 1. Árpa, Búza, 

Rozs, Zab a. is.
—  ser 294. 322. 323. 325. 

512. 513. 522. 5 3 5 .5 3 9 .  
541.

Szalonna 137. 138. 140. 142. 
143. 145. 178. 205. 208—  
2 1 0 .2 1 2 - 2 1 7 .2 8 5 .2 8 7 -  
289. 295. 300. 301. 305—  
310. 312. 313. 3 1 6 .3 2 4 .  
325. 328. 359. 3 7 0 - 3 7 2 .  
374. 376. 377. 385— 394. 
396. 398. 399. 401. 404. 
4 0 9 — 4 1 5 .4 7 5 .4 7 7 .4 9 4 —  
496. 504. 513— 517. 521. 
523. 528. 536— 538. 545. 
557. 560. 562. 565. 566. 
567— 575. 577. 581. 582. 
—  1. Fejedelmi udvar hasz
nálatára, Szappannak, Tá
bori szükségre, Udvari hasz
nálatra való a. is.

Szalonna ára 477.
Szalonnás ház, fogarasi 521. 
Szamosújvár 64. 96. 192. 203. 

210. 223. 241. 242. 249. 
277. 366. 379. 427. 443. 

Szamosújvári árpatermés (ma
jorság) 49.

—  árpavetés 49.
—  búzatermés (majorságó 49.
— búzavetés (őszi) 49.
—  főkapitány fizetése, Tolda- 

lagi János 441.
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Szamosújvári jövedelemi 1667—
1690.) 49. 187. 355. 497.

—  kendertermés (dézma, major
ság) 49.

—  kölestermés (majorság) 49.
—  számtartó 1. Bota Dániel, 

Dési János.
—  udvarbiró 1. Gombos Mihály.
—  zabtermés (majorság) 49.
—  várjószág árpatermése 49.
—  —  búzatermése 49.
—  — kölestermése 49.
—  —  zabtermése 49.
Számtartók 1. Alvinczi János,

Árpási István, Boér János, 
BoérLászló, BogátkiMárton, 
Bonyhai János, Bota Dániel , 
Búza László, Dési János, 
Dévai János, Enyedi Bálint, 
Felsővisti István, Fogarasi 
János, Gergely deák, Grá- 
vuly Máté, Hadnagy Már
ton, Hadnagy Simon, Har- 
minczad, Illyeni Tamás, 
István deák, Kérei Márton, 
Kopacseli István, Kovács 
János, Körmendi Péter, 
Krajnik István, Lipcsei Já
nos, Luczai István, Luczai 
László, Luczai Sándor, Lu
czai Sorbán, Ludisori Tamás, 
Murza Bálint, Pávai Ferencz, 
Récsei István, Récsei László, 
Récsei Sorbán, Salánki János, 
Sinkai István, Száva Péter, 
Székély István, Szentmártoni 
György, Szescsori Máté, 
Szescsori Sorbán Talába, 
Sztaniszlai Boldizsár, Ványai 
György, Váradi Mihály, 
Váralyai András, Vásárhelyi 
István, Vásárhelyi Mihály, 
Vizkeleti János, Zalatnai 
Péter, Zára András, Zöldi 
Márton.

Szancsal 276.

Szántóhalmi búzatermés (dézma) 
47.

Szántóvas (hosszú, lapos) 356. 
Szapornyiczás lovak ára, kato

nai 187.
Szappan 51. 408. 410. —  1. 

Bécsi, Ebesfalvi, Fogarasi, 
Hamuval vett, Porumbáki 
a. is.

Szappanfőzésre való faggyú 133. 
Szappannak való háj 312.
—  —  szalonna 316.
—  —  zsír 384. 390. 
Szappanozó tekenő 36. 329. 
Szaráta 20.
Szaratai búzatermés (majorság)

21 .

Száraz bor ára 3 2 7 — 329. 
368— 371. 554. 557. 559. 
—  1. Felsővisti, Komán ai, 
Porumbáki Visti a. is

—  korcsomabor ára 327. 368. 
371. 373. 555. 558. —  
1. Felsővisti, Topánfalvi, 
Visti, Zalatnai a. is.

—  korcsomapénz 14. 375.
376. 465. —  1. Felsővisti 
a. is.

Szarvas dagasztó tekenő 36. 41.
—  tekenö 329.
Szarvasbőr 142. 287. 291.

296. 314.
Szász papok adója 174. 218. 

219. 221. 222. —  1. 
Barczasági, Besztercze- 
széki, Szebeni, Szeben- 
széki, Szerdahelyi a. is.

—  —  adójából való ezüst
115.

—  —  árendája 1. Szászvárosi.
—  —  census cathedraticusa

7 4 _ 7 8 .  2 1 9 .2 2 0 .2 2 4 .
228. 419. 420. 596.

—  —  dézmaváltsága 74— 78.
222. 224. 228. 419.
420.
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Szász papok honoráriuma 74.
75. 619.

—  papoktól való jövedelem
(1 6 6 7 — 1689.) 74 —  78.
2 1 8 -2 2 5 . 4 1 9 -4 2 0 . 4 4 3 -  
444. 601— 606.

—  püspök, berethalmi 74. 222. 
Szászernye 1. Ernye.
Szászkézd 546. —  1. Kézd

a. is.
Szászok 3. 18.
—  honoráriuma, szebeni 219. 
Szászpatak 276.
Szászpataki bor (dézma) 60. 
Szászsáros 1. Sáros.
Szászsebesi bor ára (pénzen

vett) 146. 147.
—  capitulum adója 74. 77.

218— 220. 223. 224. 228.
419. 420. 604. 605.

—- Markó, kereskedő 345. 
Szászváros 453.
Szászvárosi bor 27. 57.
—  —  ára (pénzen vett) 56.

148. 151.
— capitulumbeli árenda pénz

76. 78. 79 219. 227.
421.

—  harminczad 267.
—  —  árendátor 1. Budai Péter,

Fodor István, Páter 
János, Páter Kristóf, 
Szegedi György, 
pénz 84. 86. 88— 90.
103. 174. 240. 433. 
436. 439. 440. 484. 
487. 488. 589. 591. 
594. 599.

—  harminczados 1. BatiziJános, 
Berzeti István. Budai Péter, 
Fodor István ifj., Tamás
deák.

-— szász papok árendája 419.
420.

Szatmári commendans 493. 
Szatyor 102.

Szattyánbőr (fekete, kikészített, 
sárga, veres) 29. 1 1 4 .1 2 1 — 
124. 126. 128— 130. 132. 
135. 137. 138. 141— 146. 
148. 151. 213. 281. 282.
284. 288. 290. 291. 293 .
295. 301. 303. 307. 308.
310. 314. 319. 393. 394.
410. 512. 513. 516— 522.
524. 527. 5 3 0 - 5 3 2 .  —  
1. Fúvók csinálására. Hintó 
csinálására, Inasok dolmá
nyához, Inasok hintójához, 
Kénesőhöz, Láda borítására,. 
Levelestáskának. Sónak való 
zacskóhoz a. is.

Szattyán csizma 13. 121. 125.
126. 128. 129. 131. 132.
135. 137. 139. 142. 145.
2 8 6 -2 9 5 . 3 0 0 -3 0 2 . 3 0 4 -
309. 403. 409. 413. 515.
516. 518. 521. 522. 524.
525. 531. 533. —  1. Lo
vásznak, Pinczemesternek, 
Pobárnokinasnak, Szakács
nak való a. is.

—  sapka 289.
— saru 127.
—  zacskó 290.
Száva, az ítélömester diákja

621.
—  Péter, ebesfalvi számtartó 

67. 70. 71. 164. 207—  
218. 308. 343. 345. 349. 
352. 38 3 — 415. 473. 494. 
530. 5 5 9 - 5 8 4 .

Szavatai János, kocsis 320. 
Szeben 87. 90. 98. 99. 102. 

108. 165. 220. 222. 225.
228. 317. 325. 329. 375.
377. 422. 436. 475. 476.
482— 487. 489. 516. 523. 
527. 537. 542. 546. 553.
555. 561. 587. 588. 590.
601. 602. 604. 612— 614. 
623. 624.
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Szebeni adó (Sz. Mihály napi) 
601. 602.

-— bástya 476.
—  bor ára (pénzen vett) 147.
—  főtisztek 246.
—  görög 1. Pap István.
—  görög kereskedő 1. Buczi 

Kozma.
-— görög kereskedő compania 

600. 611. 616.
—  görögök 416. 418. 419.

612.
—  —  ajándék pénze 76.
— —  bírája 416. — 1. Görög

Pál és Tamás, Kis Tó
dor a. is.

—  harminczados 1. Christoph 
János, Krajczár János.

—  honorárium-pénz 75— 78.
2 2 0 — 223. 225. 229. 
347. 443. 444. 603.

—  honorárium-pénzbe hozott 
posztó 77.

—  jövedelem (1686— 1688.) 
4 7 7 _ 4 7 8 .

—  királybíró 219. 534.
—  —  deputatuma 222. 224.

229. 443. 444.
— —  háza 476.
—  klastrom 476.
—  lisztesház 476.
-— német seregnek adott búza 

és zab 478.
— pap háza 476.
—  polgármester 7 4 —78. 221—

223. 225. 229. 248. 
254. 443. 444. 534.
603.

—  —  honoráriuma 218.
—  posztó (egyszeryányolt) 428.

602.
—  sokadalom 224.
— siitöház 476.
—  számtartó 1. Grávuly Máté.
— szász papok adója 601.
—  szászok honoráriuma 219.

Szebeni szolga 238. 436.
— universitas 222.
—  utazás 359.
Szebeniek 254. 424. 
Szebenszéki szász papok adója

74. 77. 419. 420.
Szécsi György, huszti rationista 

464.
Szeg 96. 258. 359. —  1. Ezüst, 

Lécz, Ónos, Ónosfejü, Pánt, 
Patkó, Zsendely a. is. 

Szegedi György 43. 111. 112. 
426. 429. 433. 599.
603.

—  -—- dévai harminczad áren-
dátor 452.

—  —  convictiója 599.
—  —  harminczad árendátor

245.
—  —  marosváradgyai árendá

tor 454.
—  —  portusi árendátor 447.

449 - 4 5 2 .  454.
—  —  portusi harminczad áren

dátor 263. 264. 446. 
452. 453.

—  —  portusi harminczad in-
spector 432.

—  —  sóaknák harminczad
árendátora. 452.

—  —  szászvárosi harminczad
árendátor 433. 452.

—  —  váradgyai harminczad
árendátor 452.

Szegények adója 1. Barakonyi, 
Cséfai.

—  búzája ára 71. 202. 207. 
373. 375. 389. 405. 409. 
411. 504. 561. 569.

Szegényembernek sajt 386. 
Szegénységre vetett korcsoma- 

pénz 19.
Szeghalmi András, brassói har

minczados 90.
—  —  törcsvári harminczados

84— 91.

lm **
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Szeghalmi András vásárlása 87.
88. 91 .448.

Szegi 447.
Szék 81. —  1. Tábori a. is. 
Székely András, katonai udvar- 

biró 63 — 65. 114. 205—  
207. 364— 367. 621.

—  István, kolozsvári számtartó
622.

— —  (kisgalaczi) serkorcso-
máros honoráriuma 13.

—  László 337. 489.
—  —  kolozsvári harminczad

főinspector 589.
—  Menyhárt, ebesfalvi udvar- 

biró 6. 65. 69— 73. 113. 
207. 214. 395.

Székelyhíd 620.
Székelyhídi adópénz 51. 191. 

222. 4 6 6 — 469.
— bor ára 23.
—  harminczad pénz 466.
—  jószágban eladott falu 51.
—  jövedelem (1667— 1685.) 

51. 191— 193. 4 6 6 — 468.
— proventus pénz 182. 360.
—  tiszt 191.
—  udvárbíró 1. Oláh István. 
Székelykereszturi sokadalom

498.
Szekér 1. Tár, Vasas. 
Szekérbér 232. 236.
Szekere 1. Apafi Mihály, Bor

nemisza Anna, Inasok, Leá
nyok.

Szekereken viselt szőnyegek 
117.

Szekeres ló 554.
—  gyapjúszállításhoz 108. 
Szekérhez való ökörbőr 516.
—  —  pántszeg 356.
—  —  vas 404.
Szék érkenésre való háj 355 .575 . 
Szekérre való láncz 359. 
Székfü 83. 84. 86. 87. 89—  

91. 94. 96. 99. 101 — 104.

1 8 5 .2 2 9 .2 3 1 — 23 5 .2 3 7 —  
239. 2 4 3 — 245. 249. 272.

Széki 517.
—  proventus pénz 111.
—  sóakna 438. 439.
Szekszena 221.
Szekszenára való szattyánnal 

borított záros kosár 282.
Szekszenás legény fizetése 229.
—  ló 224. 229. 416.
Szelindeki bor ára 143.
Szemenyek 84.
Szemfedélnek való fehér fátyol 

618.
Széna 21. 22. 542. 543.
—  ára 270. 271. 479. 583. 

1. Balázsfalvi, lllyéni, Po- 
rumbáki, Sárkányi, Zalat- 
nai a. is.

Szénaverősi bor ára 299.
Szent Márton adójában töltött 

bor 70.
Szentágota 298.
Szentágotai sokadalom 107.
Szentandrásibúzatermés (dézma) 

47.
Szentgyörgyi György, huszti 

udvarbiró 274.
—  István.huszti udvarbiró 257. 

272— 274. 464.
—  Miklós, huszti udvarbiró

464.
—  — lengyelországi útikölt

sége 464.
Szentimre 80.
Szentimrei Pál 1. Bak Pál, 

szentimrei.
Szentiványi bor ára 355.
Szentjóbi 135.
Szentmártoni György, fejérvári

számtartó 150. 151.
281. 282.

—  —  hunyadi számtartó 501.
503. 504.

Szentmihálytelki búzatermés 48.
—  zabvetés 48.
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Szentmiklósi Zsigmond, mára- 
marosikamaraispán459. 

•— —  rónaszéki kam araispán 
459.

—  Zsigmondné convictioja461. 
465.

Szentpáli 75.
Szentpáliné, Bornemisza Zsu

zsanna 166.
Szépmezei adó bor (Sz. Márton 

napi) 60.
—  bor (dézma) 60.
Szépmező 276.
Szerdahelyi capitulum adója 

7 5 — 77. 221.
—  szász papok adója 74. 
Szerecsendióvirág 83. 84. 86—

91. 94. 96. 99. 101—
104. 185. 229. 231— 235. 
2 3 7 - 2 3 9 .2 4 3 — 24 5 .2 4 9 . 
272. 560.

—  olaj 92.
Szescsori Kriszta, kocsis 320.
—  Máté 286.
—  —  fogarasi számtartó 18.

121— 127. 134.
■— —  porumbáki számtartó 

136— 142. 310— 311. 
315.

—  —  porumbáki udvarbiró
132.

—  Sorbán deák 7.
—  —  fogarasi udvarbiró 128—

131. 133. 137— 140. 
142 — 143. 280. 287—  
310. 312. 319. 324. 
328. 333. 343. 345. 
445. 490. 512— 519. 
521— 524. 526. 527.
532.

—  —  vásárlása 296.
—  —  Tatába, porumbáki szám

tartó 19— 22. 125. 
133— 136.

Szevesztrényi Márk, kocsis 320.
—  Nyaguk, kocsis 320.

Szevesztrényi Rádul,kocsis 320.
— Sztán, kocsis 320.
—  Tamás, kocsis 320.
Sziget 508.
Szigeti adó (Sz. György napi) 

461.
—  búza ára 463.
—  contrabont pénz 82. 89. 

93. 99,
—  harminczad árenda pénz

230. 236. 245. 252.
—  harminczad árendátor L 

Apor István, Kis Kristóf.
—  harminczad pénz 82. 88—  

91. 93— 101. 103. 104. 
347. 425. 435. 598.

—  harminczados 1. Apor István, 
Cserei Farkas.

—  jövedelem (1680— 1690.) 
4 5 9 — 463. 509— 511.

—  kamaraispán 1. Rétyi Zsig
mond.

—  malom jövedelem 4 6 1 — 463.
— N. Miklós 1. Nagy Miklós.
—  rationista 88.
—  restantia pénz 82.
—  só ára proventus 509.
—- szám tartó 1. Kérei Márton.
— zab ára 463.
Szígyártó Farkas 531.
—  Mihály 531.
Szíjgyártó 516. 522. —  1. 

Segesvári a. is.
—  János 280. 
Szíjgyártóinasnak saru 530. 
Szíjheveder 502.
Szikszai János 618.
Szil vize 502.
Szilágycsehi jövedelem (1688—

1690.) 500.
—  számtartó 1. Krajnik István. 
Szilágyi 486. 592. 611.
—  Gergely 275.
—  —  máramarosi kamara

ispán 246. 248. 256. 
27 2 — 274.
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Szilágyi Gergely, rónaszéki ka
maraispán 274.

—  —  vásárlása 274.
—  Lörincz 350. 506. 554. 
Szilke (mázas) 315.
Szilva 388. 410. 414. —  1. 

Ásszá a. is.
—  ára (asszú) 458.
Szim 1. Popa Szirn.
Színeczet 208— 212. 214. 217.

357. 365. 368. 38 4 — 386. 
390. 393. 394, 396— 401. 
403. 407. 408. 411. 412. 
414. 478. 530. 560— 568. 
5 7 0 - 5 7 2 .5 7 4 .5 7 5 .5 8 1 —  
583.

Szinkay 1. Sinkai.
Színméz (dézma, majorság, prae- 

benda) 128. 185. 186. 206. 
212. 214. 216. 287. 311. 
313. 316. 319. 326. 336. 
354. 365. 386. 390. 392. 
403. 4 0 6 — 408. 494. 517. 
520. 537— 539. 553. 554. 
557. 561. 570— 572. 621. 

Színolaj 461.
Színvaj (élés, majorság) 128. 

135. 136. 141. 185. 186. 
293. 311. 313. 316. 319. 
327. 336. 365. 3 7 1 .4 6 2 .  
504. 516. 518— 520. 537. 
548. 549. 557.

Színviasz 355. 497. 557.
Szita 251. 498. —  1. Borsoló, 

Szűrő a. is.
Szitás 403.
Szítóvas 258. 267.
Szkiszki András, lengyel 348. 
Szkorai búzatermés (majorság;

21 .

—  rozstermés 21.
Szkore 20.
Szodorai 96.
Szoknya (hajszín, kék) 163.

330. 1. —  Kanavácz a. is. 
Szoknyának való (hajszín) 164.

Szokolyai György 440.
Szolga, szebeni 238.
Szolgák, conventiós 240.
Szolgák fizetése 224.
Szombatfalva 521. 530.
Szombatfalvi búzatermés 14.
—  próbacséplés 15.
—  rozsvetés 8.
Szőcs Bartos, almakeréki gond

viselő 207-—210. 212.
Szőlő 70. —  1. Malozsa, Tűri 

a. is.
Szölőművesek 55.
Szőnyeg (aranynyal szőtt, fehér, 

meggyszín, naranesszín, ve
res) 11. 115— 117. 156. 
218. —  1. Debreczeniek 
ajándékozta, Dívány, Fejér
vári, Fogarasi görögök adta, 
Görögök adta, Kordovánbőr, 
Persa. Szekereken viselt, 
Vajdák követei ajándékozta, 
Város hozta a. is.

Szőr általvető 205. 364.
366.

—  atlacz 367.
—  nemez 308. 315.
— öv, karmasin 82.
—  tarisnya 101. 136. 367.
Szövet (aljában szőtt) 479. —

1. Ruha a. is.
Szövétnek 142. 291.
Sztaniszlai Boldizsár, balázs- 

falvi számtartó 372. 558—-
559.

Sztáté, moldovai görög 155.
Sztrotosz fia, Chrisztosz 473.
Szurok 36. 300.
Szuszék 476.
Szűcs 1. Medgyesi, Seges

vári.
—  György, rácz 388.
—  Simon 421.
Szűr bársony (hajszín) 249.
Szűrő (vas) 356. 359.
Szűrőszita 498.
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Tabit 222.
Tábláéi adósság 53.
—  bor 69. 377.
—- bor ára 52. 53.
Tábori ágy 398.
—  szék (bőrös) 291. 426.
—  szükségre büdöskő 396.
—  —  fogarasi liszt 515.
—  —  sajt 398.
—  —  szalonna 398. 
Táborozás (1683.) 322.
Tafota (aranyos, fehér, habos,

rózsaszín, sárga, veres, zöld) 
164. 228. 242. 417. 432. 
471. 485 . 611. 612. 615. 

Takács 1. Hondorfi, Segesvári.
—  Mihály (dányáni) 10. 11. 
Takaró, zászlónak való 239. 
Tál (cserép, ezüst, fedeles, má

zas, mázatlan) 3. 4. 294. 
314. 315. 318. 322. 325. 
367. 392. 393. 397. 3 9 9 —  
403. 40 5 — 407. 4 1 3 .4 7 5 .  
478. 522. 535. 541— 543. 
547. 561. 566. 571. 572. 
574 — 577. —  1. Ezüst, Fa, 
Ón, Réz a. is.

Talába Sorbán 1. Szescsori Sor
bán Talába.

Tálacska 1. Üveg.
Tálak csináltatására adott ezüst 

114.
Talált pénz 29.
Tale 1. Táté.
Tallér (egész, ezüst, öreg, 120, 

220 pénzes) 139. 182. 228.
259. 298. 301. 451. 453. 
465. —  1. Apafi Mihály 
képére vert, Arany, Fél, 
Félkeresztes, Graeci, Im- 
períalis, Kapniki ezüstön 
váltott, Oroszlános a. is. 

Tallérok, posták költségére való 
110.

Tálmosó 3.
Talp 529.

Talpbőr 123. 124. 129— 132. 
134. 141. 142. 151. 207. 
2 0 9 .2 1 2 - 2 1 4 .2 1 6 .2 8 7 -  
293. 295. 296. 299. 301. 
306 -  310. 319. 383. 385. 
386. 389. 392. 394. 398. 
399. 400. 403. 407. 415. 
512. 513. 515. 517. 518. 
5 2 0 — 5 2 2 .5 2 4 .5 3 0 — 532.
— 1. Bagaria, Csizma a. is. 

Talpnak való ökörbőr 314. 527.
529.

Tamás deák 1. Illyeni Tamás.
—  —  szászvárosi harmincza-

dos 599.
Tanácsúr 599.
Tankó fiainak saru 527. 
Tányér (ezüst, mázas) 4. 127. 

14 1 .4 0 0 . 401. 4 0 3 .4 0 5  —
407. —  1. Ezüst, Fa, Üveg 
a. is.

— készítésére való ezüst 116. 
Tányérkarika 545. 
Tányérkeszkenö 285.
Tányérok aranyozására arany

115.
Tányérok (négyszegletes) mü- 

ezüstből 114.
Tányérüveg (általlátó) 537. 
Tarisznya (szőr) 101. 136. 200. 

201. 367.
Tárkony 217. 398. 543. 557.

—  1. Sós a. is. 
Tarpecsenye 198. 359. 505.

506.
Társzekér 517.
Társzekérre való lakat 130. 
Tatár 398.
—  had 315.
— khám 282. 283.
— —  követe 298.
—  követ 398.
Tatárka 519.
—  ára 465.
Tatárlaki bor ára (pénzen vett) 52.
—  búza-ára bor ára 52 5.
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Taté 276.
Taxa 1. Diószegi.
—  arany 1. Abrugyfalyi, Abrud- 

bányai, Bucsumi, Kapnik- 
bányai, Kerpenyesi, Kis- 
aranyosi, Lezesti, Nagyara
nyosi, Taxás faluk, Topán 
falvi, Zalatnai.

—  kénesö 155. —  1. Zalatnai 
a. is.

—  nyestbőr 1. Zalatnai.
—  pénz 1. Hunyadi, Micskei, 

Ponori, Remetei, Zalatnai.
—  rókabőr 1. Zalatnai.
Taxája, rézműves czigányok

vajdái 22.
Taxás faluk 20.
—  —  kénesöben fogott taxa

aranya 167.
— fundusok adója, huszti 465.
— jobbágy, zalatnai 340. 
Tégla 514.
Tehén (borjús, meddő) 61. 62. 

114. 305. 316. 322. 341. 
345. 346— 348. 350. 486. 
521. 528. 530. 558. 576. 
624.

—  ára 467.
Tehénbőr 391. 519. 531.
Tej 1. Sós-.
Tejfel 205. 353. 365. 368—  

370. 553. 554. 556. —  
1. Sós a. is.

—  sóstej 2 1 1 .2 1 3 — 215. 217.
218. 367. 384. 386. 389.
391. 394. 402. 406. 408.
411. 414. 415. 559. 560.
561. 566 — 569. 576. 578.
580. 582.

Tekenő (apró) 36. 338. —  
1. Dagasztó, Szappanozó, 
Szarvas a. is.

Tekertpecsenye 2 1 4 .3 8 4 . 387. 
394. 395. 415. 512. 560. 
561. 567. 568. 577— 582. 

Telegdi adópénz 191. 466.

Teleki Jánosné temetésére kut- 
nyik 228.

—  Mihály 42. 43. 224. 225.
246. 247. 255. 264. 
265. 321. 322. 334. 
412. 493. 503. 508. 
528. 599.

—  —  generális fizetése 511.
—  Mihálynak adott skarlát 

posztó 165.
Telekiné 259.
Temetési alkalmatosság 618. 
Templomépítés, diószegi 51. 
Tengeri János, görög 492. 
Teodorz, görög 492.
Tépett toll 556.
Tepszia 246.
Terebesi adópénz 467.
Teremi András 421.
—  —  radnóti udvarbiró 52. 
Teremiújfalu 1. Újfalu.
Terjeg 165. —  1. Térjék a. is. 
Terjei adópénz 467.
Térjék 330. —  1. Terjeg a. is. 
Termésarany 32. 33. 3 5 — 39. 

155. 159. 167. 168. 171 —  
175. 179. 1 8 1 — 184. 190. 
329— 3 3 1 .3 3 3 .3 3 5 — 340. 
342. 345. 348. 350. 480. 
484. 487. 488. 491. 492. 
—• 1. Kapnikbányai, Lezesti 
a. is.

Ternovai Görög György 342.
—  —  Tódor 345.
Tersényi por 291.
—  puszta 572.
Tésztamüves 305. 321. 324.

392, 519. 520. 538. 
Tésztanemű 410.
Tesztezésre kiadott kapnikbá

nyai ezüst 114.
Thallóczy Lajos 279.
Thordai 516.
Thordosi praedikátor 421. 
Tigrisbőr 185.
Tímár Mátyás 421.

Szádeczky B.: I. Apafi M. fejedelem udvartartása. 45
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Tímár Mihály 362.
Tímárok, fogarasi 129. 302.

520. 528. 533. .
Tinó 412.
Tinóbőr ára 458.
Tisza István, tordavármegyei 

árendátor 421.
Tiszt 1. Diószegi, Székelyhídi 
Tiszta bolt 516. 556.
—  konyha 623.
—  mosó 528.
—  pincze 557.
Tisztek 1. Dévai, Fejérvári, 

Huszti, Radnóti.
—  convictiója, huszti 465. 
Tódor, görög 611.
—  szolgája, György 611. 
Tojás 70. 71. 580— 582. —

1. Lúd, Pulyka, Rucza, Tyúk 
a. is.

Tokhal 253. 255. 440. 502. 
600.

Tokhalnak való edény 253. 
Toldalagi András 222.
—  János szamosújvári főkapi

tány fizetése 441.
Toll 212. — 1. Lúd, Páva, 

Strucz, Tépett a. is. 
Tolmács 252.
Tolnai István, küküllővármegyei 

árenda perceptor 79— 82. 
Torna, görög 31.
Topánfalva 276.
Topánfalvi bírságpénz 157.
—  disznóváltó pénz 160.
—  fa ára 160. 341.
—  harminczad pénz 91. 485. 

488.
—  kecskebör ára 160.
—  méhváltó pénz 160.
— mészárosok bírságpénze 335.
—  summapénz(Sz.Györ°:y-napi) 

155. 157. 158. 160. 161.
—  száraz korcsoma bor ára 

(karácsonyi, húsvéti, pün
kösdi) 158. 160.

Topánfalvi taxa termés arany 
172.

—  urbárium pénz 155.
—  vaj ára 160.
Tophaeus Mihály 24. 398. 466. 
Tordai árenda pénz 361.
— István 163. 175.
—  János 522.
—  kamaraispán 1. Nagy István.
—  só lucrum pénz 604.
—  sóakna 438. 439. 
Tordavármegyei árenda pénz

(Sz. György-napi) 50. 79 —  
82. 2 2 6 - 2 2 8 .  421.

—  árenda-perceptor 1. Bencze 
György, Bosodi Miklós, Far
kas István, Nagy Bocsányi 
Ferencz.

—  árendátor 1. Tisza István.
— viczeárendátor 1. György 

deák.
Torma 326. 543.
—  György, étekfogó 98. 99. 

102. 103.
Tornává 1. Turnavai.
Tornya Péter 73. 160. 426.

430. 440. 441.
—  —  volkányi harminczad

árendátor 254.
—  —  volkányi harminczados

87. 89. 90. 97— 99. 
2 3 0 — 232. 234. 235. 
238— 240. 2 4 2 —245.
247. 248. 2 5 0 - 2 5 3 .  
423. 424. 427. 431. 
433. 435. 437. 438. 
589. 591. 593.

—  —  zajkányi harminczad
árendátor 254. 255.

—  —  zajkányi harminczados
8 4 — 9 3 .9 5 — 101.103 . 
104. 2 3 0 — 2 3 5 .2 3 7  —
248. 250— 253. 273. 
423. 424. 427. 429.
431. 433. 435. 437. 
438. 589— 591. 593.
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Torony 1. Dévai, Fogarasi. 
Tótfalud 276.
Tökforma üveg (széles-, soros

szájú) 136. 138. 530. 541. 
545.

Tömlőtúró (majorság, nyári, 
őszi) 70. 71. 134. 137. 
140. 141. 196. 198. 200.
204. 208. 211. 214. 286.
308. 310. 327— 329. 352. 
3 5 5 .3 6 4 — 3 6 7 .3 7 0 — 372. 
377. 379. 380. 382. 383.
386. 387. 393. 394. 398.
4 0 2 — 404. 407. 409. 412. 
414. 485. 486. 493— 495.
500 . 501. 504. 514. 518. 
519. 549. 550. 557. 5 6 0 —  
562. 568 - 5 7 0 .  573. 621. 
—  1. Fenyömagos, Kömény
magos a. is.

—  ára 1. Ebesfalvi, Kománai. 
Törcsvár 252.
Törcsvári harminczad árenda 

pénz 2 2 9 — 236. 239. 240. 
2 4 4 — 255.

—  harminczad árendátor 1. 
Apor István, Cserei Farkas, 
Horvát András, Kis Kristóf.

—  harminczad főinspector 1. 
Bethlen Gergely.

—  harminczad pénz 8 4 — 91. 
93 — 104. 106. 230. 237. 
238. 2 4 1 - 2 4 3 .  273. 275. 
4 2 2 - 4 3 8 .4 4 0 .5 8 7  - 6 0 1 .

—  harminczados 1. Apor István, 
Batizi János, Horvát András, 
Szeghalmi András.

—  proventus pénz 169. 175. 
177.

—  vásárlás 103.
Török 398.
—  bársony (fekete) 618.
—  gránát posztó (kék, rózsa

szín, violaszín) 164. 241 —  
243. 263. 264. 452.

—  kamuka 615.

Török korsó 99.
—  követ 416. 482.
—  követnek angliai posztó 330.
— ló 339. 341. 450.
—  sáfrány 235. 239.
—  sereg 315.
Törökország 330.
Törökök 1. Banka Lukali, Musz- 

tafa, Lippai, Sarigcsa, Szabó 
Memhet.

Törököknek só 453.
—  való gránát posztó 109. 
Tötöri 252.
Trebellet blinkezüst 50:
—  ezüst 49. 189.
Tretina ára 467.
Tukt (tokt) 291.
Tulok (harmadfü) 305. 341.

347. 486.
Tulokbőr 531.
Túrba 525. 526. 543. 
Turbára való lakat 581. 
Turbulya 581.
Turnavai Alvits. görög 156 .158 . 
Túró (nyári, őszi) 205. 215. 

292. 310. 316. 318. 321. 
323. 325. 3 2 6 — 328. 379. 
386. 390. 391. 395. 460.
494. 532. 537. 540. 546.
560. 568. —  1. Fenyő, 
Fenyömagos, Köménymagos, 
Putina, Tömlő a. is.

—  ára 1. Ebesfalvi, Fogarasi, 
Hunyadi, Kománai, Porum- 
báki.

Turzai 105.
—  György 262.
Tűr 276.
Tűri bor (dézma, majorság) 52. 

60. 62. 141. 146. 202. 556. 
557.

— bor ára (dézma, majorság)
53. 124. 146. 147. 151. 
194. 195. 197. 198-. 297. 
298. 3 7 8 — 380.

-— borseprő 146.
45'
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Tűri László 264.
— szőlő 62.
Tűz eleibe való 427. 592. 
Tyakar 356.
Tyúk 70. 114. 133. 140. 150. 

178. 202. 203. 21 1 — 214. 
217. 315. 316. 327. 328.
352. 353. 356. 357.
3 5 9 .3 6 9 — 3 7 4 .3 7 6 — 380. 
385— 389. 391. 395. 405. 
412. 415. 505. 537. 544. 
546. 555. 556. 566. 567. 
572. 575. 576. 581. 583. 
584.

Tyúk ára 467.
Tyúkfi 114. 150. 178. 186. 

202 — 205. 209. 216. 328.
353. 356. 357. 369. 370.
378. 384. 391. 399. 412.
415. 530. 553. 570. 571. 
576. 582— 584. —  1.
Csirke a. is.

Tyúkhaszon 1. Tojás, Tyúk
mony.

Tyúkszedő 84. —  1. Mészáros 
Mihály a. is.

Tyúktojás 314. 524. 545.

Udvarbirók 1. Balog Ferencz, 
Bán Gergely, Batizi János, 
Belényesi István, Boér Ist
ván, Boér János, Boér 
László, Boér Miklós, Bony- 
hai János, Borbély János, 
Boros János, Búza László, 
Csakay István, Csáky István, 
Csávási Pál, Daróczi György, 
Désy Mihály, Dicsőszent- 
mártoni György, Ecsedi Pál, 
Enyedi Péter, Eperjesi And
rás, Fábián János, Ferenczi 
Mihály, Gombos Mihály, Had
nagy Márton, Horváth János, 
Kérei Márton, Körmendi 
Péter, Luczai András, Luczai

Sándor, Markncsán Péter, 
Márton deák, Mátyás deák, 
Maxai Ferencz, Medgyesi 
Sámuel, Méra Miklós, Mezei 
Sámuel, Nagy György, Nagy 
István, Nagy Mihály, Nika 
IstváD, Oláh István, Pebelye 
Mihály, Réti János, Sárközi 
István, Sorbán Talaba, Szé
kely Menyhárt, Szentgyörgyi 
György, Szentgyörgyi István, 
Szentgyörgyi Miklós, Szes- 
csori Máté, Szescsori Sorbán, 
Zöldi Márton.

Udvarbiróné, udvarhelyi 271. 
Udvarhely 574.
Udvarhelyi asszúszilva ára 334.
—  bor ára 271. 334.
— bor ára proventus pénz 168. 

459. 491.
—  búza ára 270. 459.
—  gondviselő 1. Bak Pál, Vár

falvi István.
—  István, radnóti udvarbiró 

196.
—  jövedelem (1673— 1690.) 

2 7 0 -2 7 1 . 4 5 8 -4 5 9 . 4 9 7 -  
499.

— korcsoma 499.
— —  bor ára 270. 271.
—  —  bor lucrum 332.
—  —  harminc,«ad pénz 498 . 
 pénz 1 7 2 .4 5 2 .4 5 9 .6 1 9 .
—  molnár taxája 334.
—  proventus pénz 168. 170. 

174. 329. 337. 348. 532.
—  sarjúfü pénz 458.
—  ser ára 334.
—  udvarbiró 1. Ferenczi Mihály, 

Sárközi István.
—  udvarbiróné 271.
—  vaj ára 458.
—  vásárvám pénz 458.
—  zab ára 459. 
Udvarhelyszéki adópénz 180.

266.
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Udvari gyalogok ruházatja 225.
— ifjak fizetése 85.
—  használatra szalonna 310.
—  pap, Nagyari József 324. 

398.
Udvarnépe ruházatjára posztó 

446. 448. 451. 452. 
454. 619.

—  —  gránát posztó 262. 266. 
Ugorka 401. 410. 414. 543.
—  1. Sós a. is.
Ugorkának való üveg 314. 538.

541.
Újfalu 277.
Űjfalvi bor 69. 390.
— bor ára (dézma) 125. 

3T7.
—  búzacséplés (dézma) 67.
—  búzatermés (dézma) 69. 

71. 72.
Új keresztény fazakas, ebesfalvi

211 .

—  posztócsináló, alvinczi 177. 
178.

Új keresztények, alvinczi 478. 
Ujvárossy István, kolozsvári har- 

minczados 86. 90.
Ungur Gáspár 258.
Urbárium 18.
—  porumbáki 19. 20.
—  pénz 1. Fogarasi, Topánfalvi, 

Zalatnai.
—  proventus, ebesfalvi 573. 
Uria Sidó Jantó 174.
Urinale (éjjeli edény) 541. 
Urnovai Dedu, görög 492. 
Úrvacsorára való ebesfalvi liszt

572.
Útlevél kénesőről 182.
Uzoni Mihály hunyadvármegyei 

árenda-perceptor 81. 82.
226. 228.

Üst 1. Égettborfőző, Gáliczkő- 
fözö, Réz, Vizmelegítő, Víz- 
vevö.

Ünő 346. 348. 486.

Üveg (lapos, sutus, sutuzatlan)
136. 138— 140. 316. 319. 
324. 530. 540. —  1. Alma- 
forma. Aquavitának való, 
Általlátó, Buzogányforma, 
Csákányforma, Égettbornak 
való, Galambforma, Kard- 
forma, Kotyogós, Körte
forma, Olajnak való, Orvos
ságnak való, Patikába való, 
Puskaforma, Rózsaeczetnek 
való, Tökforma, Ugorkának 
való, Víznek való a. is.

— ára 125. —  1. Porumbáki 
a. is.

—  csésze 1 3 6 .3 1 1 .3 1 5 — 316. 
318. 323. 324. 530. 540.

—  kupa 3 1 3 — 319. 323. 326. 
530. 538. 5 4 3 — 546.

— tálacska 310.
—  tányér (apró) 132. 136.

138. 286. 317. 323— 325. 
5 3 6 - 5 3 8 .

Üvegcsűr, felsőporumbáki 19.
—  árenda proventus 1. Porum

báki.
Üveggyártás 19.
Üveghuta árendálás 19. 
Üvegsutuzás ára 563.

Vádi oláh esperest honorá
riuma 8.

Vadkecskebőr 129. 142. 296. 
Vadmacskabör 286.
Vágókés 228. 258. 356. 359. 
Vágómarha 50. 62. 204. 322. 

1. Felsövisti adó a. is.
— árában töltött bor 70.
Vaj 140. 283. 293. 302. 356. 

357. 3 6 5 - 3 6 7 .  370. 372. 
390. 393. 398. 403. 404. 
409. 482. 494— 496. 508. 
530. 545. 554. —  1. Irós, 
Szín a. is.

—  ára 467. —  1. Bocskói,
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Ebesfalvi, Fogarasi, Hunyadi, 
Topánfalvi, Udvarhelyi, Za- 
latnai a. is.

Vajas láda 137.
Vajda 623.
—  moldvai 605.
—  Péter 506. 605.
—  Péternek angliai posztó 184. 
Vajdák követei ajándékozta sző

nyeg 116.
Vájná Dávid 1. Pávai.
—  —  marosváradgyai harmin-

czad számtartó 591.
—  —  marosváradgyai harmin-

czados 599.
Vak ember 423.
Választóház 343. 518. 
Választóvíz 343.
Valthidi bor 69.
—  bor ára 15. 52. 53. 194. 
Valthidiak 583.
Váltságpénz, rókabőr 532.
Vám 1. Malomvám.
—  árenda pénz 1. Beszterczei. 
Vámpénz 1. Csíki, Hajóvám,

Hídvám, Kőrösmezei, Rét, 
Váradgyai, Vásár.

Vám proventus 1. Csíki.
Vámos 1. Hajóvámos.
— honoráriuma 1. Fogarasi, 

Ölti.
Ványai György 289. 472:
—  — kománai számtartó 128.

130. 131. 133. 136—  
142. 286. 327.

—  Györgyné 472.
Vár, fogarasi 7. 18. 30. 
Váradgyai árenda pénz 455.
—  bor ára (dézma) 149.
—  karminczad árendátor 1. 

Budai Péter, Szegedi György.
— harminczados 1. Logofet 

Demeter, Páter János.
—  hídvám pénz 600.
—  proventus pénz 448.
— rationista 85. 88.

Váradgyai vámpénz 88. 104. 
Váradi Mihály, balázsfalvi szám

tartó 62. 63.
— pasa követe 387.
Váralyai András katonai szám

tartó 63— 65. 206.
Várallyai korcsomapénz 621. 
Várfalvi István, udvarhelyi gond

viselő 271.
Varga Tamás 526. 528. 
Várjószág 1. Szamosújvári. 
Varláám oláh püspök honorá

riuma 603. 605.
Város hozta szőnyeg 116. 
Varró asszony 143, 
Varróinasnak fekete süveg 522 . 
Várvizi adópénz 467.
Vas 315. 356. 357. 358. 359.

395. 399. 445. 447. 457.
495. 500. 501. 503. 516.
562. 585. —  1. Csap, Fű
rész, Horgos, Kar, Korong, 
Pallós, Pánt, Perpencze, 
Rúd, Spékelő, Szántó, Sze
kérhez való, Szító, Zsendely- 
szegnek való a. is.

—  abroncs 357.
—  ára 1. Csíki, Hunyadi. 
Vascsap 126. —  1. Gerendely

végébe való a. is.
Vas csatt 290.
—  Dániel 265.
— eszköz 501.
—  fedő 258. 356— 359. 495.

501. 502.
—  golyóbis 294.
— hamvavevő 580.
—  horog 356.
—  kanál 356.
—  karika 294.
—  láb 356.
—  lapát 258. 267. 356.
—  melegítő 390. 391. 410.

561. 568. 574.
—  nyárs 252. 267. 356. 357. 

359. 501. 578. 623.
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Vas rosta 248.
— rostély 258. 356. 259. 501.

502. 623.
—  serpenyő 258. 359. 495.
—  szeg, gyékény felszegezé- 

sére való 623.
—  tábla 501.
Vasabroncsos átalag 399.
Vásárhely 74. 78. 83. 224.

355. 456. 482.
Vásárhelyi asszony 404.
—  bor ára (dézma) 378.
—  dajka 403.
—  István, dévai számtartó 45.

46.
—  —  görgényi számtartó 354.

496.
—  Mihály, katonai számtartó 

365. 621.
Vásárlás 1. Bor, Brassói, Büdös

kő, Eperjesi, Faggyú,Gyapjú, 
Harminezadok árendájában, 
Kis Kristóftól, Lengyelor
szági, Ló, Portai, Törcs- 
vári.

—  görögök adójában 2 2 1 .2 2 3 . 
224. 225.

Vásárvám pénz 1. Küküllővári, 
Udvarhelyi.

Vasas pinczetok 304.
—  szekér 399. 400.
Vashámorhoz Yaló lovak vásár

lása 108.
Vashámorok jövedelme (1667—  

1 6 7 9 ) 108. 25 8 — 259.
Vaspor ára 1. Csíki.
Vaszilia, aranyász czigányok 

vajdája 269. 270. 451. 
4 6 8 .'4 6 9 .

Vászon (feherítetlen, házi, jó 
szágban szőtt) 228. 290. 
302. 303. 426. — 1. Abrosz
nak való,Berbenczének való, 
Bulya, Ebesfalván szőtt, 
Ebesfalvi. Előkötönek való, 
Bogarasban szőtt, Fogarasi,

Füszerszám-zacskónak való, 
Gyapot, Hordótakarásra 
való, Kendőnek való, Komá- 
nai, Küküllővári, Mandulá
nak való, Peczérek dolmá
nyához való, Porumbáki, 
Radnóti, Segesvárt szőtt, 
Zsáknak való a. is.

Vászon sál 388.
—  zsák 315.
Vászonfehérítés 395.
Veder, erdélyi 462.
Végbeli dolgok 238.
Véghurka 505.
Velenczei gránát posztó (kar- 

masinszín, kék, meggyszín, 
violaszín, zöld) 165. 222. 
240. 330. 480.

—  János 447.
—  Rácz Péter 349.
—  vásárlásról (posztó stb.) írt 

jegyzék 107.
Vellikei László 623.
Vér János 523.
Veres 351.
Véres (t. i. hurka) 198. 214. 

359. 384. 387. 394. 415. 
505. 512. 534. 535. 539. 
550. 560. 561. 567. 568. 
5 7 7 — 582.

Veres Ferencz 382. 492. 499. 
503. 509. 511. 523. 
547. 558. 559. 601. 
604. 617. 620. 621. 
623.

—  —  (radi) 533.
—  János, verestoronyi ratio- 

nista 103.
— Mária 475. 526.
—  réz 145.
Vereshagyma 138— 140 .202  -  

204. 211— 212. 273. 274. 
294. 3 1 0 — 312. 314. 316.
318. 320. 373. 385. 391.
393. 399. 402. 408. 460.
463. 508. 512. 513. 522.
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.538. 543. 550. 557. 561. 
563. 566. 574. 580. 

Vereshagyma ára 1. Katonai. 
Vereshegy (Almakeréki gazda

ság) 70.
Veresmart 321.
Verestoronyi harminczad 246.
—  — árenda 225. 599.
— — árenda pénz 254.
—  —  árendátor 1. Krajczár

János.
—  —  füszerszám ára 590.
—  — pénz 199. 237. 422 —

425. 4 2 7 — 430. 4 3 2 —  
434. 436. 437. 441. 
587. 588. 591. 592. 
5 9 4 .5 9 5 .6 0 0 .6 0 1 .6 1 9 .

— harminczados 1. Chriostph 
János, Horvát András, Kraj
czár János, Schuller Marton,

—  rationista 89. 94. 96. 231. 
232. 234. 235. 238. 242. 
—  1. Boros János, Chris- 
toph deák, Krajczár János, 
Veres János a. is.

Viasz 70. 71. 131. 137. 140. 
186. 204. 206. 211. 214. 
273. 286. 293. 294. 311. 
313. 323. 327. 336. 356—  
358. 365— 367. 383. 385. 
386. 389. 390. 404. 415. 
464. 495. 512. 523— 525. 
534. 538. 544. 553. 560. 
57 1 .5 7 8 .6 2 1 . — 1. Szína. is. 

Viaszgyertya 205. 206. 207. 
364. 389.

Viczeárendátor 1. György deák, 
Prelukai László. 

Viczedézmásoktólküldöttbárány- 
váltó pénz 107.

Viczei bor (dézma) 60. 
Viczeispán, zarándvármegyei 

164.
Viczeudvarbiró, fogarasi 16. 
Vidányi 224.
Vidder, zsidó 349.

Vili György 155.
Villa 393- 394.
Vilii, pohárnok 4.
Vincz 8. 224. 350. 481. —  

1. Alvincz a. is.
Vinczi 526. 550. 595.
—  Anna 473. 475.
—  János 1. Alvinczi János.
—  bor (majorság, iirmös) 8.
—  bor ára (majorság, Császár 

Miklós-féle) 9. 149— 151. 
281. 282.

—  korcsomáros 24.
—  sokadalom (Katalin - napi) 

242. 417. 418. 454. 563. 
607.

Visai bor ára 297.
Viski adó (Sz. György napi) 465.
—  harminczad pénz 89. 91. 

93— 95. 97. 98. 100. 101.
103. 104.

—  harminczados 1. Cserei Far
kas.

—  János 465.
—  kenderfonal 312. 540.
—  kenderszálfonal 320.
—  len 256. 257. 272. 275. 

463. 465. 507. 508.
—  lenfonal 129. 308. 312. 

320. 540.
— lenpáczfonal 517. 540.
—  proventus pénz 82.
Visnyói gyolcs 367.
Visti adópénz (karácsonyi, pün

kösdi) 16. 17. 62. 166. 200.
— István 298.
—  proventus pénz 170. 200.
—  summa pénz (pünkösdi) 200. 

201. 370.
— száraz bor ára (húsvéti,

pünkösdi) 200.
— —  korcsoma bor ára 62.

200.
Viza 92. 93. 95. 97— 100. 

102— 1 0 5 .2 2 9 .2 3 1 .2 3 3 —  
234. 236. 237. 241. 243.



713

2 4 5 -2 4 7 . 2 4 9 -2 5 0 . 2 5 2 -  
255. 289. 4 2 2 — 430. 432.
434. 437. 438. 440. 441. 
473. 500— 502. 587. 588. 
591. 593. 595.

Viza ára 88.
—  ikra 95. 100 — 102. 250. 

251. 422. 428. 429. 434.
435. 437. 500. 502. 

Vízaknai sóakna 438. 439.
—  —  proventus 106.
—  számtartó 106.
Vizának való edény 104. 105.

233. 246. 249. 
Vizaikrának való edény 105 .250 . 
Vizes korsó 314. 478. 
Vizkeleti János, fejérvári szám

tartó 29.
Vizmelegítő üst 388.
Viznek való üveg (lapos) 321.

530. 536. 540. 541. 546. 
Vizvevö üst 384.
Volkányi harminczad árenda 

pénz 254.
— —  árendátor 1. Tornya Pé

ter.
---------pénz 87. 89. 90. 97.

98 2 3 0 -2 3 2 .2 3 4 .2 3 5 .  
238— 240. 2 4 2 — 245. 
247. 248. 250— 252. 
352. 423. 427. 431. 
433. 435. 437. 438. 
484. 487. 488. 490. 
589. 591. 593. 594. 
597. 598. 600.

—  harminczados 1. Naláczi Ist
ván, Tornya Péter.

Waldhütten 1. Valthid.

Zab 107. —  1. Balázsfalvi, 
Berethalmi, Ebesfalvi, Felső- 
visti, Fogarasi, Görgényi, 
Hunyadi, Kománai Nagy-

sinki, Német seregnek adott, 
Porumbáki, Radnóti, Seges
vári.

Zab ára 1. Szigeti, Udvarhelyi.
Zabcséplés 1. Almakeréki, Ebes- 

fahi.
Zabola (fejérvári, ónos) 140.

310. 319. 410.
Zabszalad 138. 316.
Zabtermés 1. Almakeréki, Balázs

falvi, Bonyhai, Dévai, Ebes
falvi, Görgényi, Hondorfi, 
Katonai, Porumbáki, Rad
nóti, Rudalyi, Sárosi, Sza- 
mosújvári, Szamosújvári vár- 
jószági.

Zabvetés 1. Almakeréki, Magyar- 
bölkényi, Orsovai, Petelyei, 
Szentmibálytelki.

Zacharias Demeter, görög 607.
Zacskó, szattyán 290.
Zacskóhoz való szattyánbőr 135.
Zágoni szegény asszonynak adott 

sajt 404.
Zaikányi harminczad árenda pénz 

254. 255.
—  harminczad árendátor 1. 

Tornya Péter.
—  harminczad pénz 84— 93. 

95— 101. 103. 104. 230—  
2 3 5 .2 3 7 — 2 4 8 .2 5 0 — 252. 
273. 423. 427. 429. 431. 
433. 435. 437. 438. 589. 
591. 593. 594. 597. 598. 
600.

—  harminczados 1. Naláczi Ist
ván, Tornya Péter.

Zalányi Pál, fejérvármegyei 
árenda perceptor 228.

Zalatna 181. 182. 276. 297.
Zalatnai adópénz 152. 157.

158. 481.
—  adósság arany 342.
—  —  kénesö 342.
—  aranyász czigányok aranya 

167.
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Zalatnai bányászok 341, 343
344. 350. 479.

—  —  kénesője (summa, taxa)
345. 349. 4 8 8 — 490.

—  bírságpénz 153. 158. 160.
167. 184. 342. 486.

—  bor lucrum pénz 152. 164.
344. 345.

—  bőr ára 129.
—  disznóváltó pénz 157. 162.

176. 180. 332. 335. 337.
342. 348. 479. 484. 488.
491.

— égettbor ára 158.
—  fa ára 153. 157. 162. 169.

180. 184. 332. 335. 337.
341. 347. 348. 351. 484.
488. 491.

—  faggyú ára 42.
—  ispán 36.
—  jövedelmek (1666— 1690.) 

30— 43. 151— 165. 329 — 
352. 478— 492.

— kecskebőrök ára 127. 132.
138. 176. 181. 184.

— kecskebőrök ára rókabör 
286.

— kéneső lucrum pénz 152.
—  korcsoma bor lucrum (hús

véti) 155.
—  korcsoma bor lucrum pénz 

157.
—  korcsoma pénz 488.
—  méhváltó pénz 157. 162. 

180. 332. 335. 337. 342. 
348. 479. 484. 488. 491.

—  német bányászok kénesője 
163.

—  oláh bányászok kénesője 
161. 163.

—  Péter, almakeréki számtartó 
405. 406. 411. 561.

— proventus pénz 181. 183.
416. 468. 469.

—  sajt ára 4 8 8 — 490.
— summa arany (kénesöben

fogott) 37. 176. 183. 339. 
485. 491. 492.

Zalatnai summa-pénz (alsó, kö
zépső, felső ószág)152. 155.
160. 162. 180. 183. 184. 
332. 333. 341. 348. 350. 
481. 484. 488.

—  számtartó 162.
—  száraz korcsoma bor ára 

(pünkösdi) 157.
—  széna ára 180.
— Szént György napi adóban 

adott marha 486.
— taxa arany (kénesőben fogott)

'35. 36. 41. 152. 184. 
331. 332. 335. 336.
340. 342. 344. 348.
349. 352. 487. 488.

—  — kéneső 352.
—  —  nyestbőr 160. 163.
—  —  pénz (Sz. György napi)

34. 42. 154. 333.
—  —  rókabör 160. 163.
—  taxás jobbágy 340.
—  udvarbiró 24.1. BatiziJános, 

Belényesi István, Csávási 
Pál, Körmöndi Péter, Méra 
Miklós, Nagy György.

—  urbárium pénz 181. 337. 
341. 348. 351. 485. 488.

—  vaj ára 32. 37. 152. 157.
161. 171. 180. 184. 332. 
335. 337. 341. 344. 351. 
484. 488.

Zálogba vetett kettős arany 67. 
Zambori gyolcs 367.
Zára András, hunyadi számtartó 

267.
Zarándvármegyei viczeispán 

164.
Zászló veret '224.
Zászlónak való takaró 239. 
Zavinger 1. Semriger 220. 
Zeliniczey Torna 39. 40. 
Zeliznai Nicula, rácz 164. 
Zemerier 1. Semriger.
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Zlot 182. 259. 291. 435. 445.
481 . 510. 585. 594. 

Zoltán, görög kereskedő 222. 
338. 417. 453. 485. 607. 
61 0 — 613. 618.

—  Kis Kristóf legénye 185. 
Zólyomi Miklós 30.
Zöldi 478. 508. 579. 581. 582,
—  boltja 499. 580.
—  Gáspár 475. 544.
—  Márton, alvinczi számtartó

353.
—  —  alvinczi udvarbiró 353.
—  —  radnóti számtartó 195.

196.
Zsák 252. 578. —  Bőr, Vászon 

a. is.
Zsáknak való ponyva 293. 327. 

328.

Zsáknak való vászon 249. 
387.

Zsendely 321.
—  ára 88.
Zsendelyszeg 50. 522. 619.
Zsendelyszegnek való vas 258.
Zsidó 591. —  1. Ábrahám, 

Balbovai Markul, Immánuel, 
Jozeph, Naphtali, Salamon, 
Vidder a. is.

Zsigmond, Apor István szolgája 
594.

Zsigmond-bánya-féle arany 37.
Zsinór 135. —  1. Selyem

a. is.
—  öv 464.
Zsír 134. —  1. Szappannak 

való a. is.
Zsoldos katonák, lengyel 84.



MÉRTÉKEK ÉS PÉNZEK LATIN NÉVRÖVI
DÍTÉSEINEK MAGYARÁZATA.

aur. =  aureus (arany forint) és aurum (arany pénz), 
cent., centr. =  centenenaria (mázsa), 
cub. =  cubulus (köböl), 
cub. major (öreg köböl).
cub. sax., c. sax., cub. s., c. s. és cubs. =  cubulus Saxonicalis (szász, 

vagy kis köböl).
cur. =  currus (szekér; itt mint mérték : szekérnyi). 
d.. den., denar. =  denarius (dénár, pénz; mint a forintnak része), 
d., den. =  denarius (dénár, pénz; mint az arany font alkatrésze is).
11. flór. =  florenus (forint).
fi., hung. — florenus hungaricus (magyar forint).
gél. =  gelima (kalangya).
just. =  justa (iccze, ejtel).
lib., libr. =  libra (font).
m., mar., march. =  marca, marcha (gírah
met., metr. =  metreta (véka).
nr., no., nro. — numerus, numero (szám, szám szerint), 
oct., octal. =  octava, octalium (ejtel és kupa is), 
org. =  orgia (öl).
p. =  par (bokor; t. i. k e t tő  valamiből).
p., pis., piset., pisiot. =piseta és pisetum (nehezék; a gíra alkotórésze), 
sac. =  saccus (zsák, zacskó; t. i. pénzes, pénzzel teli zacskó), 
tall. =  tallerus (tallér).
tall, i., tall, imp., tall, imper. =  tallerus imperialis (impériális tallér), 
tall. 1., tall, leo., tall. leon. =  tallerus leonis, t. leone signatus (orosz

lános tallér), 
ul., uln. =  ulna (sing), 
ur. =  urna (veder).
v., vas., vasc. =  vas, vasúm és vasculum (általánosan : edény; azután 

hordó és deberke jelentéssel).
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TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
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418. lap, felülről az 5. sor, szeg ed i h. o. sze b e n i.
431. „ alulról a 20. „ c o n tr o v e r s ia l is  h. o. c o n tr o v e rs ia .
432. „ felülről a 15. „ . . . t s z á z  h. o. Ö tszá z .
440. „ „ a 16. „ O c to b r is  h. o. O ctobri.
448. „ „ a 5. „ S z é p h a lm i  h. o. S z e k h a lm i .
465. „ alulról a 8. „ O ctobre  h. o. O cto b r i.
468. „ felülről a 14. „ b ü d ö s k ú t i  h. o. B ü d ö s k ú t i .
530. „ alulról a 12. „ k o r c s o m á r a  h. o. k o r c so m a .
544. „ felülről a 7. „ ü v e g é r t h. o. ü v e g  tá n y é r t .
558. „ alulról a 12. „ B á b iá n  h. o. F á b iá n .
593. „ felülről a l l  „ eredeti szöveg szerint van : tá r h á z u n k ,

értelem szerint olvasni kell : tá r h á z u n k b a .



A Magyar Tudományos Akadémia
kiadásában megjelentek:

Anjoukon okmánytár. (Codex dipl. Hungaricus Andegavensis.) Szerkesz
tette Nagy Imre. I—VI. kötet. 1301— 1375. Nagy 8-rét. (IV és 678; 
III és 664 ; VI és 650; VI és 679; VI és 657 és VII és 658 1.) 
1879—1891. (Minden kötethez név- és tárgymutató.) Ára 50 korona.

Ál pádkori új okmánytár. (Codex diplom. Arpadianus continuatus.) 
Fejér György Codex diplomatikusának folytatása. Közzéteszi Wenzel 
Gusztáv. 12 kötet. 8-rét. 1860— 1874. 392 ív. Ára 48 korona.

A Blagay család oklevéltára. Bevezető tanulmánynyal a család történe
téhez. Szerkesztették Thallóczy Lajos és Barabás Samu. Térképpel, 
két leszármazási táblával és 11 pecsétrajzzal. 8-rét. VI és 597 lap. 
1897. Ára 10 korona.

Carrillo Alfonz jezsuita-atya levelezése és iratai (1591—1618). Hazai 
és külföldi levéltárakban gyűjtöfte és közrebocsájtja dr. Veress Endre. 
Egy fénynyomattal. ,B-rét.. LJT é&-740.1. 1906. Ára 15 korona.

Csánki Dezső dr. Mpg^acország. történélnji földrajza a Hunyadiak korá
ban. I—III. kö(ét.. ,£A «Hunyadiak kora ^Magyarországon» ez. munka 
VI., VII*, és V ^ . |k ö t e t e X ^ w  '8-rét:£3^; VIII, 860 és 696 1. 
1890— 1894. kéföná. ” »

Czinár Mór. Fejér ÖyT&sgy J^gjfétifo^szági ofenáiytárának betűrendí tárgy
mutatója. (Index alphabeticus codicis piplpm. Hungáriáé per Georgium 
Fejér editi. Nagy 8 r̂ét. XVI ,ós>.549 1--Í866. Ára 4 korona.

Fejérpataky László. A királyi kanczellária az Árpádok korában. 8-rét. 
149 lap. 1885. Ára 2 korona.

Gelcich József. Raguza és Magyarország összeköttetéseinek oklevéltára. 
(Diplomatarium relationum reipublicae Ragusanae cum regno Hun
gáriáé.) A raguzai állami, a bécsi cs. és kir. titkos és egyéb levél
tárakban levő okiratokból összeállította, bevezetéssel és jegyzetekkel 
ellátta Thallóczy Lajos. Nagy 8-rét. LIX és 923 1. 1887. Ára 10 kor.

Hajnik Imre. A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és a 
vegyes-házi királyok alatt. Nagy 8-rét. VII és 454 1. 1899. Ára 9 kor.

Hazai okmánytár. (Codex diplomaticus Patrius Hungáriáé.) Szerkesztette 
Nagy Imre. VIII. k. Nagy 8-rét. XII és 474 1. 1891. Ára 6 korona.

Héderváry család oklevéltára. Közlik: Br. Radvánszky Béla és Závodszky 
Levente. I. kötet. VIII és 604 1. Öt oklevél-melléklettel. 1909. Ára 12 kor.



Iványi Béla. Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319 —1526. I. kötet 
1319—1501-ig. 8-rét. XIII és 528 lap. 1910. Ára 10 korona.

Karácsonyi János. Szent István király oklevelei és a Sylvester-bulla 
Diplomatikai tanulmány. Nagy 8-rét. 223 1. 1891. Ára 4 korona.

R. Kiss István. A magyar helytartótanács I. Ferdinánd korában és 
1549—1551. évi leveles könyve. 1908. CCXV és 454 1. Ára 12 kor.

Kolozsvári Sándor dr. és Óvári Kelemen dr. A magyar törvényható
ságok jogszabályainak gyűjteménye. (Corpus statutorum.) I. kötet: 
Az erdélyi törvényhatóságok jogszabályai. 8-r. L és 640 1. Ára 8 kor. 
— II. kötet: A tiszáninneni törvényhatóságok jogszabályai. (Első fele: 
8-r. LII. 552 1. Ára 9 kor. Második fele: 8-r. LXXX. 422 1. Ára 9 kor.) 
Ára együtt 18 kor. — III. kötet: A tiszántúli törvényhatóságok jog
szabályai. 8-r. LXXXII. 802 1. Ára 14 kor. — IV. kötet: A dunán- 
inneni törvényhatóságok jogszabályai. (Első fele: 8-r. LXXXIV. 916 1. 
Ára 16 kor. Második fele: 8-r. LXXX. 842 1. Ára 16 kor.) Ára együtt 
32 kor. — V. kötet 1. fele: A dunántúli törvényhatóságok jogsza
bályai. 8-r. LXIV. 704 1. Ára 12 korona.

Komáromy Andor. Magyarországi boszorkányperek oklevéltára. 8-r. 
XXIII és 783 1. 1910. Ára 15 korona.

Kovács Nándor. Betűrendes névmutató Wenzel Gusztáv Árpádkori új 
okmánytárához. (Index alphabeticus Codicis diplomatici Arpadiani 
continuati.) Nagy 8-rét. VIII és 861 1. 1899. Ára 10 korona.

Ortvay Tivadar. Temes vármegye és Temesvár város története. I. kötet. 
Első könyv: Őskor. A vidék földtani alakulásától a kelta-vaskor 
végéig. Nagy 8-rét. XVI és 368 1. 1896. 4 kor. — IV. kötet: Okle
velek. Másolta és gyűjtötte Pesty Frigyes. Első kötet: 1183— 1430. 
Nagy 8-rét. XXXIV és 640 lap. 1896. Ára 8 korona.

Szádeczky Lajos. A székely határőrség szervezése 1762—64-ben. Nagy 
8-rét. 1909. VIII és 879 1. Ára 16 korona.

Takáts S. A magyar gyalogság megalakulása. 1908. XI és 318 lap. 
Ára 8 korona.

Megrendelések intézendők:

A MAGY. TUDOMÁNYOS AKAD. 
KÖNYVKIADÓ-HIVATALÁHOZ

Budapest, Akadémia-palota.

Homyánszky Viktor császári és királyi udvari könyvnyomdája, Budapesten. 45073.
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