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I. R É S Z . VÁRAK. 

A VÁRAKRÓL ÁLTALÁBAN. 

Vármegyénk területén több nevezetes vár volt, a melyek 
az országos történelemben is szerepet játszanak. 

1611-ben négy partinmbeli várról történik említés.1 

Híres várak Bél Mátyás szerint Közép-Szolnok várme-
gyében: a) Szilágy-Cseh, b) Hadad, c) Köód. Ivraszna várme-
gyében : Somlyó- és Valkóvár.2 

Marosi István 1684-diki verses munkájában a Szilágynak 
hat apró várát említi. Kzek: Somlyó, Hadad, Görcsön, továbbá 
a szilágycsehi, kövesdi s valkai. Ez a két utóbbi az ő idejé-
ben pusztán állott. 

A szilágysági várak sokat szenvedtek különösen Básta 
idejében. 1600 április 6-dikán Ungnád és Székely írják Pez-
zennek, liogy jöjjön hamar, mert Mihály vajda el van hatá-
rozva, seregét a Szilágy (Silag) várai ellen vezetni.3 

1672-ben Somlyó, Cseh, Hadad, Gyalu és Sebesvár vá-
rát bizottságokkal vizsgáltatták a törökök, hogy régiek-e vagy 
ú jak? Egész sereg csapat kisérte a bizottságot. Az egy hóig 
tartott vizsgálat az országnak meglehetősen sok pénzébe került. 

Cseh hajdan királyi vár, majd Hadaddal, Somlyóval erdé-
lyi végvár (1672). 1690-ben Olasz Ferencz «Kegyelmes urunk ő 
nga» Somlyó és Cseh végvárai és praesidiariusai főkapitánya.4 

1235-ben IV. Béla törvényt alkottatott arra nézve, hogy 

1 Szilágyi Sándor: Báthory Gábor fejedeleni története. 1 -13. lap. 2 Bél 
Mátyás: Compendium Hungáriáé Geographicum. 120., 124 1. Szádeczky: 
Erd. és M. V. T. Okltár. 510. 1. — 4 Wl. 
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az összes várakhoz tartozó birtokok kinyomoztassanak kikül-
dendő bírák által. Ebből az látszik, hogy eredetileg nagv vár-
birtokokat állapítottak meg, de idő folytán azokat elfoglalgatták. 

Nálunk lépten-nyomon lelünk várromokra vagy a várbir-
tokok, uradalmi telepítések egyéb nyilvánvaló jeleire. Már a 
vár és a telek egyes helységek, határrészek neveiben elkalau-
zolnak bennünket. íme: 

Zilah közelében egy elpusztult falu neve Pálvára. A Valkó 
vára környékén s illetve a Felsőszék mellett levő Füzes-Pap-
telek a nagyfalusi Paulinus barátok telepítése. Kraszna várá-
hoz tartozott a két Iviris várjobbágyság. Ez ma Kerestelek, 
Kárásztelek, e mellett volt a ma már csak egy határrész ne-
vében élő Adorjántelek. Hadad vára mellett Darócztelek, Gyűr-
telek, azután Zsibótelke, Vártelek. Kusaly vára mellett, mely-
nek romja a Hegyes bérczén látható, Szertelek. Mocsolya 
felett van egy várdomb nevű hely, a hol régi építkezések 
nyomai látszanak. Ettől nem messze Bendőtelek a sámsoni 
határban. A kövesdi várhoz tartozott Mázsatelek, egy része 
a kövesdi határnak. A zálnoki vár romjai a kegyei határ-
szélben most is láthatók, e mellett volt Babuktelke. Manap-
ság nagyderzsidai határ. A meszesi monostorhoz tartozhatott 
a Nyirsid mellett levő Paptelek, a melynek közelében meg 
Boba várjobbágyközség feküdt. Szilágy-Somlyó vára kör-
nvékén Somh'ó-Györtelek, Bántelek, Tuszatelek, Ákosmonos-
tornál: Beitek, eredetileg Béltelek. A Várczák neve szintén 
jelzi eredetöket. Mojgrádon, mint már tudjuk, a dákokat, ró-
maiakat látott vár alapjának nyomai láthatók. Tihó Cetate = 
Csétáté (vár) nevű határrészében egv szabálvos alakú fensíkon 
a nép hite szerint Tuhutum vára feküdt. A vár alapzata tisz-
tán kivehető, sőt ma is kitűnő minőségű faragott köveket le-
het itt kiásni a földből. Hodor is följegyezte a Tihón levő vár-
romokról. hogy azok Tuhutum vára romjai lennének.1 Márka-

1 Ilodor K.: 1) um. E. 552. 1. 
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szék Cetate nevű helyén szintén vár állott. E vár eleje, mint 
a nép tartja, a mai templomnál volt. Maga a templom hajdan 
őrhelyül szolgált, falai csakugyan szilárdak, régiek. Bagolvfalu 
Vérful Tenului erdejében egy régi vár falainak nyomai lát-
hatók; állítólag a római korból való. Bogdánházának a Cheile 
Seeuiuhii határrészében levő kőfalmaradványt a lakosság vár-
helynek tartja, hol a néprege szerint király is lakott. Pecsely 
Arisztrij pe sub vie nevű határrészében egy Cetájea = cse-
táczjá (kis vár, erőd) nevű várdomb van. Halmosd határán 
szintén van egy Csétáczjá nevű körsánez erőd. A körön belül 
levő terület magasabb a kívül levőnél. A kör kerülete 1320 m. 
Leesmérnek a Várdomb határrészén hasonlóképen erőd állott. 
A kisderzsidai Balota-dombon régi cserepek töredékei nagy 
számmal találhatók. Azt beszéli a nép, hogy vár volt itt. Ba-
lázsháza határán a Zölcze-pnsztában a nép Zölcze nevű három 
testvérnek a várát keresi, a melyet a törökök elpusztítottak, 
lakóit leölték. Romjai most is láthatók. Magyar-Csaholynak a 
Kovácsmái határrészében vár romjai láthatók. Oláh-Csaholy 
Cetate határrészében szintén látható a hajdani vár alapja és 
az azt körülvevő sáncz. Közepén egy kút ürege most is meg-
van. Peér határán egy, az Ér ágaitól körülfolyt s elmosott, 
sánczféle nyomokat még feltüntető területet Várnak neveznek. 
Itl állítólag erőd állott, mit igazolnának az e helyen szétszórt 
kőmaradvánvok. 1489. évben Szarvad határában említve van 
Puszta-vár nevű helv.1 Pele-Szarvad Várkút határrészében vár 
vagy község sülyedt el; húsvét napján most is hallja a nép 
onnan alólról a harangszót. Somró-lTjfalúnál is vár volt va-
laha; erre mutatnak az egyik kőszirten látható kőhalmok.2 

A «Vaskapu» nevű puszta, mely Poósa határán fekszik <f<S.'>7>, 
valószínűleg erősség volt hajdan. Erre utalnak Anonymus ama 
megjegyzései, hogy «a magyarok a mezesi kapuig a mezesi 
kapukhoz mentenek».3 Romlottnak hajdan vára volt, mely 

1 131 fasc. RR. nr. 24. — Ilodor K.: I). vm. E. 1837. 53(5. 1. — U. o. 524. 1. 
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idővel elpusztult. Innen ered a helység neve is.1 1570-ben Őr-
mező «vára már elpusztultnak olvastatik».2 Vár volt Kender-
mező Cetatea határrészében; nagy esőzések alkalmával itt fegy-
verdarabokat és lószerszámhoz használt vas- és rézdarabokat 
találnak, Magvar-Egregy Cetate határrészében, szántás alkal-
mával, most is találhatni régi téglafalak maradványaira és régi 
érczpénzekre. 

Felső-Berekszón Földvár (két patak közt), Alsó-Szivágy 
Poeni nevű határrészében Cetate nevű hely van, a hol vala-
mikor vár lehetett. Ugyanitt van egy la Cetatueanul = lá esé-
táezujánul (a várbelihez) nevű, állítólag pogány sír. lTgy em-
lékeznek reá, hogy valahi kerek földhányás volt. Nagy-Mon 
Pogányvár határrészén állítólag egy földvár van, i\ hol po-
gányok laktak. Felásásakor égetett földet, csont- és ködarabo-
kat találtak ott. Szilágy-Somlyó határrészei közt szintén van 
Pogányvár nevű. 

A nép szívesen beszél várról minden romnál s ezekben 
a várakban rendszerint óriások laknak. 

A Váralja Cetate határrészében állott várat a Csétáezjá 
helyről hordott anyagból építették az óriások. Ezen a he-
lyen a tatárjárás idejéből való fegyverdarabokat, késeket és 
golyókat találtak. Itt szorgalmas kutatással állítólag ma is lehet 
találni régiségeket. A vártól egy sánezalakú meder vezet a 
Cetátutá = esétátueza (váraeska) nevű helyig, ennek a neve 
Drumul Uriesilor (az óriások útja, uries = orijes .szó nem 
egyéb, mint az óriás szó átvéve). Bóján halmait, Dimburile 
l riesilor (az óriások halmai), a nép hite szerint szintén óriások 
emelték. Bagolyfalu és Boronamező Meszesében megint van 
egy Drumul t riesilor; a Pajk határrészben levő nagy négy-
szögletű kőfalmaradványról azt is regélik, hogy azon az óriá-
sok pénzt szórtak. A Griben tetején mélységek láthatók, nevük: 
Groapa Smeilor = grapá szméjilor (a lidérezek gödre). Somlyó-

1 Hodor K.: 1). um. E. 1837. 531. 1. — 2 U. o. 555. 1. 
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Györtelek helyén, melynek Kityi határrészében őskori köve-
ket, nagyobb mennyiségű, vastag, tört edényeserepeket talál-
tak, szájhagyomány szerint óriások lakta falu feküdt. Bréd 
Pészlják határrészében van a Sánczul Uriesilor. Ez a sáncz 
a mojgrádi Pomet felé irányúi. Oláh-Csaholy Hosszúaszó ha-
lárrészében sok terméskő- és téglahalomra találhatni; ilt ha-
sonlóképen óriások laktak. 

Érdekes néphagyomány fűződik Vármezőnek, Szent-Péter-
falvának egy-egy határrészéhez. Vármező Cetate határrészé-
ben állítólag vár volt; énnek déli részén apró ékszereket, 
írott köveket és pénzdarabokat találhatni. A rege szerint ezen 
várból építették a nagyalmási leányvárat, még pedig közleke-
dési út hiányában úgy, hogy az előbbi vár leigázott népét a 
győzők sorba állították s a vármezői vár falazatának a kö-
veit kézről-kézre szállíttatták Nagy-Almásra. Szent-Péterfalva 
Fruntea Dealului határrészében egy régi vár nyomai láthatók; 
maga a vár már egészen föld alatt van. A szájhagyomány 
szerint e vár lakói is óriások voltak; fölépítéséhez a köveket 
a most említett nagyalmási vártól, hasonlóképen sorba állí-
tott emberek adogatták kézről-kézre. Az óriás akkor indult 
hagymáért vagy sóért Kolozsvárra, mikor a felesége a tűzhöz 
tette a fazekat s mire arra szükség volt, már meg is jött. 
E helyen római pénzeket s őskori tárgyakat találtak. 

Hodor Károly is említi, hogy vár volt hajdan Vármezőn, 
mint neve is mutatja s hogy e vár romokban hever (1837).1 

A vármezői Meszesnek épen a tetején van egy épület-
maradvány a Sigohegyen; ez a vármezői Meszes egyik leg-
magasabb csúcsa. 

Szilágv-Szeg Várdomb, másként Váradi-domb nevű helyén 
állítólag Szilágyi Mihály vára állott, mit az ott mo t is talál-
ható kő- és tégladarabok igazolni látszanak. Annak csakugyan 
van kétségtelen hitelű okleveles bizonyítéka, hogy Szilágyi 
Mihálynak volt vára Közép-Szolnokban. 

1 1) vm. E. 520. 1. 
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1400 február l l -dikén Kusalyi Jakcsi Péter és társai til-
takoznak az ellen, hogy a középszolnoki Radna castrumot a 
király Horogszegi Szilágyi Mihálynak adományozza.1 

Kővár szintén Közép-Szolnokba esett, mint azt már előbb 
láttuk. Castrum Kewar, Kewwar 1390, 1392, 1405, 1424, 1469. 
1470, 1491. A vár története a Drégelyek birtoklásával kezdő-
dik." 1367-ben Dragomér fiai: Drág és János nyerik adomá-
nyul I. Lajos királytól. 1378-ban Balk és Drág kapják. 1378-ban 
még a királyé az «erdődi kerület»: később azonban Kővár-
hoz engedi át ezt is. Zsigmond király 1391-ben Halknak és 
Drágnak adja e kerületet, hivatkozva 1. Lajosnak már előbbi 
adományozására. 1392-ben történik a beiktatás. A XV. század 
egész folyamán, újabb és újabb adomány és iktatás alapján 
mindvégig a Béltekiek és bélteki Drágfiak bírjak. 1424-ben 
e két család osztozkodása alkalmával a vár közös maradt. 
1470-ben pedig, a mikor Bélteki Mihály hűtlenségi bűnbe 
esett, egyedüli birtokosok maradtak a Drágfiak.:í 

\Tégül Almás vára is érdekel részben, mert hozzá tarto-
zott néhány Meszesen túli helységünk. Mint egy 1607-ben kelt 
fejedelmi parancsból tudjuk, a Doboka vármegyében lakó 
Mindszenti Benedek s felesége Bánfi Anna nevében Széchi 
Kata Prépostvári Zsigmond feleségétől kérik föl Almás várát 
a hozzá tartozó jószágokkal, köztük ezekkel: Felső-Rajtolcz 
és Vármező Kolozsban, Balázsháza, Galgó, Ti hó, Kettősmező, 
Banyika, Paptelke Doboka vármegyében stb., hogy mindeze-
ket Mindszentinek s feleségének kezökbe adják; de Széchi 
Kata hites bírája tagadó választ tőn, mire Széchi Katát nyol-
ezad napra a fejedelmi táblára idézik.4 

Aranyos. Cseh, Hadad, Kövesd, Somlyó és Valkó várá-
nak, aztán a krasznai, a tasnádi uradalomnak történetével, 
mint egy-egy nagy vidék főhelyeivel s a melyek a jelen terü-

1 Dl. 36392. Km. Prot. E. min. pag. 79. Nro 2. — 2 L. Aranyos vára. 
:í Csánki: Hunyadiak kora, VI. (Magyarország tört. földr. I.) 548. 1. — 4 G. K. G. 
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leten álltak, úgyszintén a létezett várkastélyokkal alább külön-
külön részletesen foglalkozom. 

Aranyos és Cseh vára a Drágfiaknak és Gyulafiaknak, 
Hadad a kusalyi Jakcsoknak, YVesselényieknek, Kövesd a Sar-
maságiaknak s Keményeknek, Bánfiaknak, Somlyó a Bán fiak-
nak és Báthoriaknak, Valkó a Bánfiaknak volt megannyi tar-
tományuk, míg a Rákócziak fejedelmi családja Tasnád vidé-
kére, egy szintén nagyobb uradalom környékére vezet ben-
nünket. 



ARANYOS VÁRA. 
(Aranyas 1341. Aranias 1883.) 

1383-ban Aranias nevű várról történik említés oZilag-
ságnak kerületében)).' (Castrum Aranyos in districtu de Zilagy. 
A vár uralmába törvényesen belépni akarnak Halk, Drágh 
és János." A leleszi konvent Mária királynőnek Budán 
1383-ban húsvét napján kiadott levele alapján a Szilágy-
kerületben fekvő Aranyos várába beiktatja április 24-dike előtt 
való vasárnapon Walk (Balk) vajdát és testvéreit: Drághot, 
meg Jánost és áldozócsütörtökön jelenti az ellenmondás nélkül 
megtörtént beiktatást." 

De úgy látszik, Aranyos vára nem sokáig maradt a Drág-
fiak birtokában, jóllehet később megint az ő kezükön találjuk. 
Néhány év múlva Zsigmond király (1387 október 7-dikén) a 
szolnokvármegyei Aranyos castrumhoz tartozó Széplak és Inó 
birtokokat Kusalvi Jakcs mester fiainak, (ivörgy, István és 
András királyi kincstárnokoknak s Bereg vármegye főispán-
jainak adományozza. Ezeket a birtokokat Barla fiától, Istvántól 
cserélte ki a király máramarosvármegvei birtokokért.4 

Am nemcsak Széplakról s Inóról tudjuk, hogy e várhoz 
tartoztak. A báró Wesselényi-család levéltárában több eredeti 
oklevél őrzi 1388-ból a vár tartozékait, még azt is megjelölve, 
hogy melyek magyar, melyek oláh falvak. Magyar falvak ezek: 

1 Szirmay : Szatmár vdrm. stb. 1809; I. 93. 1. — 2 Fe jér : Cod. Dipl. X. 1., 
69. — :í Gyulafi László fiai: László, István és László számára 1584-ben kiadott 
átiratban. Gróf I íuun G. marosnémeti lt. eista C. fasc. XII. — F., Cod. Dipl. X. I. 
99—101. — 4 Hazai Okt., VII. k. 423—424. 11. 
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Aranyos, Udvarhely, Újlak, Vicsa, Monó, Böősháza, Horvát, 
Völcsök, Debr.en, Czigányvaja, Darócztelek, Petyéntelek, Szép-
lak; az oláh faluk közül: Paptelek, Kucsó, Fürményes, Zsibó-
telke, Draga, Barátháza, Solymos, Nagy-Szeg, Dabjon, Nádasd, 
Mutos, Inó, Szélszeg, Náprád, Goroszló és Turbucza az ara-
nyosi vár tartozékai. 

Aranyos várát e tartozékaival voltaképen már Erzsébet 
s Mária királynők Knsalvi Jakcs mester fiának, Andrásnak s 
ezen András fiainak: Györgynek, István és Dávidnak adomá-
nyozták, a mit Zsigmond király megerősített 1388-ban is. Fön-
maradt a váradi káptalannak beiktató levele, Zsigmond király-
nak úgy ez évi, mint egy 1400-diki átiratában, mely utóbbi 
György fiának, Jánosnak kérésére adatott ki, István fiainak: 
László, Dénes s Mihály számára is. A két család közt csakha-
mar pörpatvar támad. 

1388-ban Aranyos várához tartozó néhány faluért a Drág-
fiakkal a Jakcsiak szállanak pörbe. Drág, Balk és János négy 
birtokot: Mutost, Szélszeget, Goroszlót és Turbuczát önhatal-
múlag foglaltak Kővárhoz: de számo szomszéd, mint tanú. 
szolnok (zowlnuk)-, kraszna-, szatmár- s kolozsvármegyei ne-
mesek (a Désháziak, Sándorháziak, Szentkirályiak, Vérvölgyiek, 
Bőnyei-, Szilágyszegi-, Keresztúri-, Fürményesi-, Moni-, Kis-
dobai-, Menyői-, Akosmonostori-, Odi- stb. családok tagjai, a 
szatmárvármegyeik közt Toldi Miklós mester)1 erősítette, hogy 

1 Az érdekes oklevél, mely Aranyos vára e tartozékainak kinyomozását 
tartalmazza, középszolnoki, krasznavármegyei nemesek hosszú névsorát őrizte 
meg. Közlöm e helyt a névsort, még pedig az eredeti írásmóddal. 

Petew fia János mester, Chumbor János fia Mihály, Zenthkyrali Domokos 
fia Briccins, Zenthkyrali .Miklós fia János, Deeshazai Mihály fia Péter, Sándor-
házai Sándor fia Péter, Sándorházai István lia Benedek (?), OfFermenesi László 
fia Beke, Moni Jakab fia Miklós mester, Sándorházai Pál fia Miklós, Werwewlgei 
Bálint lia Péter, Szentkirályi Bálint fia ' nre, Lelei Caplani Tamás fia Benedek, 
Kysdobai Kobarth fia Demeter, Zentkirali András fia András, Werwewlgei Luca 
fia Miklós, Benyei Mihály fia Miklós, Deeshazai Elias fia Jakab, Zylagzegi Ist-
ván fia Balázs, Benoldi (?) János fia Balázs, Kerezthuri János fia Antal, Kysdobai 
Bálint fia András, Nyrmoni Miklós fia János, Fennenesi Domokos fia Benedek, 
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azok a birtokok Aranyos eastrumhoz tartoznak s nem is tar-
toztak Kővárhoz soha. A váradi káptalan intézte el e viszály-
kodást Zsigmond király meghagyása következtében s beiktatta 
a kusalvi Jakesiakat (Jakeh mester fiát, György tárnokmes-
tert s testvéreit, Andrást és Istvánt) az említett birtokokba s 
nekik a privilegialis levelet kiadták.1 

Azután jó ideig nem hallunk Aranyos váráról. 
1577-ben egy tanúvallomásból az derűi ki, hogy a hadadi 

jószág egy része Aranias Várához való. 1579-ben tudjuk meg, 
hogy az immár puszta vár legutóbb ismét a Drágfiak kezén 
volt, míg aztán a Gyulafi László nevével tűnik el szemeink 
elől, Araniasmezeo, másként Araniasvara prsediumot ugyanis, 
mely a magvaszakadt Bélteki Drágfi Györgyé volt, 1579 február 
17-dikén Gyulaíi Lászlónak adományozta a fejedelem és el-

Menywi Mátyás íia Tamás, Fermenesi Pál fia Benedek, Sándorházai Imre íia 
János, Kisdobai Tamás fia Pál, Mony Bato (?) László, Menywi László fia György, 
Zilagzegi Dezső fia Tamás, Dohai István fia Mihály, Nyrmoni János fia Márk, 
Mony Bathe lia Elek, Werwewlghi Tamás fia Tamás, Kisdobai Mihály fia János, 
Leelei Tamás fia László és Mihály, Kerezthuri Zeuke Lörincz, Mony Bathe 
Damian, Peleskei László íia István, Kulehei (Kölesei) János lia István, Vasarheli 
Gerew egykori aranyosi kapitány fia Gerew. Továbbá említve vannak ezek a 
szolnokvármegyei nemesek : Zeudemeteri Synchai Péter mester, Zeri Jakab fia 
Sándor, Mayódi Albert fia István, Zunai Miklós, Zentkirali Imre János, Baxai 
Benolchv Miklós, Sámsoni Miklós íia László, Sámsoni János fia László, Baxai 
István fia Pelbard, Akusmonostorai (de . . .) István fia István, Tamás fia Péter, 
András fia Miklós, László fia Balázs, Domokos fia Mátyás, ezen Mátyás fia 
Miklós, László lia Jakab, Péter fia másik Jakab, Chethe Miklós, e Dohai fia 
László, Chumpazi Péter István, Harkylian Zsigmond Lörincz, Odi Mátyás fia 
Mihály, Zakachi Jakab fia István és Miklós, Ody László, Odi Demeter, Baxai 
Dnl László és Mihály, Baxai Fabian István, Kuzeplaki László fia Jakab mester, 
Sandorhazai Benedek és Gergely; krasznavármegvei nemesek a következők: Ké-
meri György fia János, Sudakwylaki Miklós fia Jakab és János, Bozvasi Nagiakor 
(így!) fia Péter, Péter fia Lörincz, Zechi János, Zechi István fia Miklós, Bechei 
Balázs fia Mihály s ennek fia Balázs, Bechei Mihály, László, János, Pál fia 
István, Bátoni Gergely fia Pál, Bodoni Bálint, Bechei Tar Mátyás István, Odi 
Miklós Mihály; szatmárvármegyei nemesek ezek: Toldi Miklós Mester (Magr 
Nicolaus de Told), Wycchai Balázs, Charnavadai Fülöp fia Ferencz; kolozs-
vármegvei nemes: Zanthoi János mester. 

1 Wesselényi-levéltár. 

Dr. PETRI MÓR: Szilágy vármegye monographiája. II. 
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rendelte a beiktatást.1 Olyanforma a története, mint Szilágy-
Cseh várának, melyet a Drágfiak után szintén Gyn la fi László 
kapott. 

A várnak három kapitányát ismerjük mindössze. Castel-
lanus de Aranyas szerepel a váradi káptalannak egy 1341-diki 
oklevelében, melylyel a káptalan jelenti I. Károly királynak, 
hogy Danesot, Komárom és Ivraszna vármegyék főispánját és 
fiait a krasznavármegyei Valkó birtokba s az ehhez tartozó 
birtokokba beiktatták; de a szomszédok ellentmondtak. A ha-
tárjárás alkalmával, a mikor Vaja falunak, mint állítólag a 
Valkó várához tartozó birtoknak a birtokába iktatják Danes 
mestert és fiait, a szokás és törvény szerint összehívják a 
szomszédokat s a kiknek a szomszédságban birtokuk van, a 
határ megvizsgálására. Két helyet illetőleg egy várszolga, Péter, 
a Raphael fia, a ki Thompus várnagy (castellanus de Aranyas, 
Tamás, erdélyi vajda aranyosvári várnagya) szolgája, a Tamás 
erdélyi vajda és Szolnok vármegye főispánja nevében tiltakozik. 

Az egyik helyet Vaja falu végénél egykor Chemburg, 
Valkó várában királyi várnagy telepítette be, a mely egészen 
a falu végén levő patakig terjed, a mely patak mellé Thom-
pus aranyosvári várnagy egy malmot épített. A másik hely 
lakatlan, a mely a Pál fia. János, szolnokvármegyei alispán 
építette vajai egyházig terjed. E két helyet Tamás erdélyi vajda 
és Szolnok vármegye főispánja foglalta el, a kinek a nevében 
az említett várszolga tiltakozik.2 

Az aranyosi várkapitány, illetve Tamás, erdélyi vajda, a 
ki Szolnok vármegye főispánja is volt, a vajai területhez 
jogot tart, a minthogy Czigányvaja az aranyosi várhoz tar-
tozik. Az aranyosi vár kapitánya tehát Tamás vajda s szol-
noki főispán szolgálatjában megbízottjaként jár el. Nem ér-
dektelen. hogy 1549-ben Vajáról a többek között Thompus 

1 GKG. A. fasc. II. — 2 Orsz. ltár. Dl. 3422. Anjoukori Okmánytár. IV. k. 
147. lap. 
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A R A N Y O S VÁRA ROMJAI K Ö Ő D M E L L E T T . 

Orbánt és Mártont, lehet, hogy épen e kapitánynak rokonait, 
vették maguk mellé özvegy Vajai és Borzási Györgyné Borbála 
és fia, Miklós, a mikor elfoglaltak és bevetettek Haraklányi 
Miklós Varsolez birtokán és Nyirsid birtokrészén tizennyolcz 
hold szántót. Várkapitánya még a már említett Thompuson 
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kívül Vásárhelyi Gerő, a kinek hasonló nevű fia szin-
tén egvike ama szomszédoknak, a kik, mint tanúk, 1388-ban 
bizonyítják, hogy négy birtok (Mutos, Szélszeg, Goroszló és 
Tnrbucza) Aranyos várához tartozik.1 A kolozsmonostori con-
vent 1350 szeptember 28-dikán «Magister Dominicus dietus 
Maehka castellanus de Aranyas» részére átiratban kiad egy 
1349-diki oklevelet, mely szerint I. Lajos király az erdélyi 
püspököt elfogatja, megfosztja birtokaitól, a miért ez a királyt 
nem bocsátotta várába.2 

Hol volt ez az Aranyos nevű vár? Oklevél, írott emlé-
kezet hallgat róla. Helyéről csak ezek a biztos adatok, hogy 
a Szilágyban, Szolnok-, majd később Közép-Szolnok vár-
megyében feküdt. Szerencse, hogy egytől-egyig ismerjük a 
hozzátartozó falvakat s a birtoklásáról is eléggé tiszta a kép. 

Csánki jeles tudósunk azt m o n d j a : 3 fekvésére nézve 
irányadók egy 1246-dik évi oklevél4 ama szavai: «. . . iuxta 
Lapus terra . . . cum uno loco eastri eidem castro adiaeens». 
E vár alatt, mint írja, valószínűleg Aranyos értendő. Még 
ennyit ír aztán róla: Különben úgy látszik, Kővár mellett 
hamar elhanyatlott s már 1405-ben sem volt meg, mert Kővár 
ez évi nagy iktatólevelében hallgatnak róla, csak a két Ara-
nyos nevű helységet említik. 

Mindössze ennyi ez, a mi Aranyos váráról s annak fek-
véséről tudva van. 

Vegyük szemügyre mindenekelőtt a Csánki idézte 1246-diki 
oklevelet. 

A nvitrai káptalan 1246-ban bizonyítja, ő előtte a Gutkeled 
nemzetségéből származott Pál, a Miklós fia, megjelenvén, 
ellenmond, mintha négy öröklött faluját és a Lápos mellett 
egy földet rokoni szeretetből a szintén Gutkeled nemzetség-
ből származó István nvitrai főispánnak, a Dragun fiának, 

1 Wesselényi-levéltár. — a Anjoukori Okmánytár, V. k. 337—338. II. -
3 Hunyadiak kora, VI., (.Mugyarorszáy'Jört. földr. I.) 548. 1. — 4 Hazai Okmány-
tár, I. 24. 1. 
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adományozott volna. Az egyik a Szamos mellett elterülő 
Széplak nevű föld. A második egy patak mellett fekszik, a 
hol az Alus nevű falú volt, a harmadik, a hol Mikófalú van, 
a negyedik pedig Ugruch nevű a Szilágy vize mellett. Ezen-
fölül a Lápos mellett harmincz ekénvi föld egy várhelyivel, 
a mely az ő (Pál) vára mellett van. Az az út is, a mely 
Széplak faluról abba a várba vezet.1 

E szerint a várhely, a v á r a Lápos mellett van; Aranyos 
várát a Lápos közelében kereshetjük. Talán ott, [a hol a 
Lápos a Szamosba ömlik, a mely tájt ma Mező-Aranyos, 
Erdő-Aranyos (a nagysomkuti, illetve a nagybányai járásban) 
községeket találjuk. Aranyos-Medgyesre nem gondolhatunk, 
mert ez egészen más irányban fekszik, Szinér-Váraljától észak-
nvugotra. Ám ezek a helynevek egyebek híján még sem-
mit sem mondanak; de nem is Aranyost kell keresnünk az 
említett kitételben a Lápos mellett, az kétségkívül Kővárra 
vonatkozik. Ebből az oklevélből egyszersmind azt az érdekes 
dolgot is megtudjuk, hogy Kővár a Drágfiak előtt kiknek a 
kezén volt. Az itt előforduló Dragun a Gútkeled nemzetség 
Sárvár monostori főágának Ráskay-nevű alágához tartozó 
személy, nagy atyja azon hírhedt Joaehimnak, a ki V. István 
király halálának előidézője lőn. Kővár tehát először 1375-ig 
a Gútkeledeké. Pesty szerint romjai ma is megvannak a 
Szerny hegy oldalán a Lápos bal partján, egy órányira 
Butyásza falutól, említi Csánki.2 A hol a Lápos a Szamosba 
ömlik. Aranyos községe táján egyébként sem várrom nincs, 
sem ilyesmiről a nép nem tud. A régi térképek ott mutatják 
Aranyos községét; de az mindig villa volt. Aranyos vára 
tartozéka. Itt csak az okoz nehézséget, hogy a Lápos mellett 
egy várhely s egy vár van említve. Erre nézve eligazít Bél 
Mátyás, a ki azt mondja a XVIII. század közepén Kővárról, 
hogv, mint a történetírók elbeszélik, kettős volt e vár. az 

1 Hazai Okmánytár. I. köt. 24. lap. — - Csánki, i. m. 548. 1. 



1(5 I. RÉSZ. VÁRAK. 

egyik magasabb, másként fennebb fekvő, a mely mint a 
romok mutatják nagy palotákkal volt beépítve; a mási-
kat, az alsót, védőfallal erősítették s ez az őrsereg tartózkodó 
helyéül épült. Mindakettő a Rákóczi-féle fölkelésben sok 
harcz viszontagságát állotta ki, de a császár parancsára a 
földig lerontották.1 Igaz, itt duplex, kettős várról van szó. 
a mi lényegi különbséget nem tesz. Az igen fontos dolog, 
hogy Bél Mátyás köődi várról is szól. Köődről, mint várról 
a következőket írja 1753-ban2 s 1779-ben: Köd igen magas 
hegyen köröskörül van véve a legsűrűbb erdőkkel. A rom-
jaiból Kővárát építették fel.3 Az nem bír valószínűséggel, 
hogy a Köőd melletti bárminő várból építették Kővárát, egy-
felől a távolságnál fogva, másfelől mert Kővár vidékén is 
van építési kőanyag bőséggel. Egyébként mindez jelenték-
telen körülmény. Bél Mátyás a köődi vár alatt nem mást 
érthetett, mint azokat a romokat Köőd mellett, melyekben 
Bunvitav a meszesi apátságot látja. íme Bél Köődöt. mint 
Közép-Szolnok egyik elpusztult várát említi a z.-csehi s a 
hadadi mellett. () sem tud semmit apátságról, kolostorról, 
csupán csak várromról beszél, a minthogy a nép is csetá-
tvénak nevezi azt a helyet is, a hol a romok állnak. Magam 
bejártam a romok hegyoldalát. A vársánczok nyomai még 
ma is kivehetők. Es az említett falvak, Aranyos vára tarto-
zékai nem mind e tájt feküsznek? Nem a köődi romokat 
körny ékezik-e? 

Aranyos vára helyének keresésében nagy segítségünkre 
jön Közép-Szolnok vármegyének 1427 28-ból, Csánki szerint 
1475 körüli időből való adólajstroma, mely Kelencze és Tur-
bucza közt említi Aranyosfahvat, mint János birtokát 1 frt 
1 dénár adóval, e mellett Kolczér és Keczel közt Kovács-
falvával Aranyast.4 Aranyasfalwa Johannis 1 forint 1 dénár. 

1 Comp. 1779. 294. lap. — 2 U. o. 124. lap. — :í U. o. 298. 1. — * E mű 
1. k. 179. 1. 
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Aranyas Dragfy penitus deserta. Ez az adólajstrom említi Ara-
nyosmezőt is (Gavora s Csokmány közt). Aranmezew Drágfy 
1 Irl 3 dénár.1 Aranyos, Aranyosfalva visz bennünket az ara-
nyosi várhoz. Ugyané tájon merül föl 1460-ban Aranyas-
mezew, ekkor s 1487-ben Aranyasallya.2 Aranyosmező volta-
kéi) nem más, mint Aranyosvára, a mint ezt az idéztem 
1579-diki oklevél igazolja. Ez az 1579 február 17-diki feje-
delmi iktató paraneslevél Aranyosmező alias Aranyosvára 
príedinmot Köőddel s Kelenczével együtt Közép-Szolnok vár-
megyében említi. A Báthoriak sárkányfogas papirpeesétjével 
ellátott oklevél eleje csonka. Az olvasható rész: . . . integras 
portionnm possessionar. in possessionibus Keood et Kelentze, 
item totale predium Araniasmezeo, alias Araniasvara vocata 
in Zolnok mediocri comitatu existen. De alább tisztán írva: 
Item totalis pdy Araniasmezeo, als Araniasvara vocat vici-
nis et commetaneis. . De ezt a kifejezést: «alias» értel-
mezhetjük akként is, hogy «szomszédos vele», a mint erre az 
oklevelek bőséges példát nyújtanak. Csak egy 1370-beli ha-
sonló adatot említek, a mikor Kávási Miklós mester, a György 
íia (in c. Zaladiensi) Kávás, máskép Akosfalva birtokot kapja 
Lajos királytól.4 Ez az oklevél, kétség nem férhet hozzá, a 
mi területünket illeti. Ismerjük Kávás és Ákos helységeinket, 
melyek nem hogy egy község nevei lettek volna, hanem 
egymástól ugyancsak távol eső két községet jelölnek. Hogy 
ez az Aranyasmezew, Aranyosfalwa, Aranyasallya lehetnek 
azonosak; de egyik sem az az Aranyos, a mely a Láposnak 
a Szamosba szakadásánál van, sem Mező-Aranyos, sem Erdő-
Aranyos, s ezek más helységek, azt Csánki is határozottan 
állítja,5 kinek abbeli tévedése, hogy Mező-Aranvos és Erdő-
Aranvos vidékén állhatott az aranyosi vár, világosan kitűnik. 
De nem gondolhatunk a dobokavármegyei Aranymezőre sem, 

1 E mű I. köt. 178. lap. — - Kolozsmon. prot. — Csánki, i. m. I. k. 550.. 
551. lap. — GKG. marosnémeti lt. cista A. fasc. II. — 4 F.-c. IX. (5. 158. 
5 Csánki, i. m. I. 550., 551. 1. 
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a hol várromok szintén nincsenek; Kádár József, Szolnok-
Doboka monographusa írja nekem: «Hogy valaha Arany-
mezőn vár. vagy efféle építmény lett volna, arról adataim 
nem szólanak, sem pedig a szájhagyomány nem tartotta fenn 
ilvennek emlékét». Aranyosmező mindössze tiszttartóságnak 
volt központja, melyhez tartoztak Csokmány. Pirosa, Toplieza, 
Pojnicza faluk s a tiszttartóság feje Kelemen vajda volt.1 

Egyébiránt ez a dobokavármegyei Aranymezö. más néven 
Baba szintén rendszerint a Jakcsiak, Drágfiak kezén forog, 
pl. 1462-ben egyike azon részbirtokoknak (Szatmár és közép-
Szolnok vármegyékben), a melyeket bizonyos pénzösszeg át-
vétele mellett Kusalyi Jakcsi György visszabocsátott Bélteki 
Drágfi Miklósnak.2 De e mellett az Aranymező mellett látjuk 
az adólajstromban Aranyosfalvát is. Az bizonyos, hogy más 
Aranymező és más Aranyasmező, ez az utóbbi látszik egy-
nek Aranyosaljával. Aranyosfalvával. Ez az Aranyosfalva, 
Aranyosmező vagy Aranyosalja itt lehetett a vár közelében 
s valószínű, hogy a Szamos, melynek holt medre ma is 
látszik a zsibó-ezikói törvényhatósági út s most már zsibó-
nagybányai vasút mellett, ép úgy elmosta, mint a hogy most 
fenyegeti pl. Tóhátot. Köőd is más helyet keresett magá-
nak beljebb. Aranyosai ja, Aranyosfalva, talán még tisztább 
világot vet a Jakcsiak s Drágfiak birtokviszonyára a várat 
illetőleg. Van egy pár becses adatunk róla. Aranyasalja, 
Ai 'anymező (tehát itt is külön helvségek), 1450 deczember 
14-dikén kelt oklevél : ! szerint Kusalyi Jakes György és test-
vére néhai László részjószága. Kémeri Miklós részére el akar-
ták foglalni, de nem engedték. Aranyosalja birtok 1461-ben 
a hadadi Szent-László egyház birtokába kerül. Ennek aján-
dékozza egy ismeretlen ez év márezius 19—23 közt Dobroni 
László vér- és Szabó Imre fájdalomdíja fejében, Széplak s 

1 Urb. et Conscr. läse. IG. uro 19. 2 GKG. marosnémeti lt. cista A. 
— :i Az Eni. Múz. Oklgy. gróf Kemény József hagyatékában. 
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Horvát, kétségkívül a mai Szamos-Széplak s Oláh-Horvát 
birtokaival együtt, a melyek közt foglal helyet Aranyosalja.1 

1505-ben, 1521-ben Kusalvi Jakcsi László és neje Krisztina 
meg fiók György elzálogosítják a középszolnoki Aranyosfalwa 
részbirtokukat (előfordúl Kelencze, Nagy-Szeg után, Ónostő 
előtt) Bélteki Drágfi Gj^örgynek és Jánosnak 000 arany fo-
rintért.2 

És Aranyosvára a már idéztem 1579-diki oklevélben 
épen Köőddel s Kelenczével együtt lordul elő, 1595-ben 
pedig, mikor Kusalvi Jakcs György eladja a középszolnoki 
Aranvosíalva birtokát másokkal egvütt 200 aranvért Bélteki 
Drágfi Bertalannak, Benedekfalva után látjuk.3 Kell-e hát 
másutt keresnünk az aranyosi várat, mint épen a köődi szép 
romokban. A földrajzi viszonyok is előnyösen szólanak ez 
állítás mellett, mert igen valószínű, hogy ezen a szép pon-
ton, a ezikói szoros közelében kellett lenni egy fővámszedő 
helynek is a tutajozási kereskedelem e virágzó vidékén. Itt 
leljük a Szilágyság kerületében Közép-Szolnok vármegyében 
szerep 1 ő Aranyosvárát. 

Hogy a Csánki idézte oklevél Kővárra vonatkozik, ez az 
állítás, tudom, a fenti érvek mellett sem marad egykönnyen 
ment a kételytől, épen a birtoklásra vonatkozó elütő adatok 
miatt. Mert hiszen, mint már tudjuk is, Kővár várát, ezt 
az egész nagy kiterjedésű vidéket még Nagy Lajos ado-
mányozta (1367 1378) a bélteki Drágfiak Máramarosból sza-
kadt őseinek: Drág, Balk és Jánosnak, a kik és utódaik bírják 
az úgynevezett erdődi kerülettel együtt a XV. század egész 
folyamán.4 Somlyai Báthory Anna, előbb bélteki Drágfi Gás-
pár felesége volt, azért nevezi 1548-beli oklevelében «Castrum 

1 1)1. 36,392. Kolozsmon. prot. E. min. pag. 1020. nr. 1. Eleje hiányzik. -
- 1584-ben Gyulaíi László fiai: László, István és László számára kiadott proto-
notarinsi átiratban. GKG. marosnémeti lt. eista C. fásc. XII. — Orsz. lt. Km. 
conv. lad. 26. 1). n. 35. — 4 Csánki: Máramaros megye és az oláhság a AT. 
században. (Századok 1889. évi 8-ik füzet 44. 1.) 
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nostrums-nak.1 1555-ben Nyírbátori Báthory György azért 
vette birtokába, mert neje ez a Báthori Anna, a Drágfi özve-
gve volt. ekkor halt ki ugyanis a Drágfi-család, csak leányiva-
dékot hagyván hátra.2 Tehát itt csak a Drágfiak eredeti jogát 
látjuk, míg az 1246-diki okirat várhelyét s várát illetőleg a 
(iutkeled nemzetségből származott Pál, a Miklós fia. mond 
ellent a szintén (iutkeled nemzetségből származó Istvánnak, 
a Dragun fiának. íme a nagy űr az 1246-diki okiratban em-
lített vár s várhely, továbbá Kővár közt a birtoklás kérdé-
sénél. A Drágfiak eredete homályos, oláh eredetű magyar fő-
űri családnak tartják. Drágtól, Miklós erdélyi vajda (1367 71) 
fiától származott, ki 1387-ből testvérével, Halk máramarosi 
főispánnal az erdélyi vajdaságot (Karácsonyi János szerint csak 
oláh vajda) viselte. Karácsonyi szerint a homályos eredetű 
Drágfi-családnak a Gutkeled nemzetséggel teljességgel semmi 
összeköttetése nincs és nem is l ehe t .Ezekrő l hát meg nem álla-
pítható, hogy a Gutkeled nemzetségből származtak volna. De 
aggodalomra még sem lehet okunk, mert hát igen jól tudjuk, 
hogy nemzetségek, családok könnyen veszthették birtokaikat, 
a birtoklás 1246 1383 között, ily hosszú időközben, mennyi 
változáson mehetett át. Ez idő alatt bizony könnyen nyer-
hetett új birtokosokat akárminő birtok s a Gutkeled nemzet-
ségből származók köréből a bizonytalan eredetű Drágfiak ke-
zére szállhatott. 

Kővár birtoklásáról a Nagy Lajos adományozása volt 
eddigelé a legrégibb adatunk. Itt most, mint már érintettem 
is, Kővárnak még előbbi birtokosait leljük a Miklós fiában, 
a Dragun fiában. 

Bunyitay egyébiránt megemlíti, hogy a köődi romok 
felett «pár száz méterrel magasabban ugyanezen hegynek 
tetején van egy fensík, melyet ismét régi épületek széthullott 

1 Gróf Lázár Miklós: Erdély főispánjai. Századok, 188(J. évf. 131. lap. — 
2 Ugyanaz. — :I A Drágfiak eredetéről szóló véleménye, Pallas Nagy Lexikona, 
V k. 468. lap. L. III. k. Drágíi-család. 
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kövei borítanak, azt mondják, hogy vár romjai. Valóban, e 
tér már magas, alig megközelíthető helyzeténél fogva is egy 
természetalkotta erőd».1 Majd így folytatja tovább: «de ha 
eszünkbe jut a lentebb létező magányos egyház, alig kétel-
kedhetünk, hogy e két rendbeli épületek együvé tartoztak. 
Lent, közelebb a néphez állott az egyház; fent, közelebb az 
éghez, a magányhoz, laktak az egyház papjai, kétségkívül 
szerzetesek».2 Még előbb szintén kiemeli, «legsajátságosabb 
az egészben, hogy az egyháznak tulajdonképeni szentélye 
nem volt s így diadalíve sem». Ez eltérést onnan magya-
rázza, hogy az egyház szokott alakjának kinyujtására nem 
volt elegendő hely.:í Nem tudhatom, a nép elmés szójátszása, 
vagy újabb csinálmány, mely a benedekfalvi barátokkal 
hozza kapcsolatba olt a környékben néhány falu nevének 
eredetét. így Czikó a barátoknak csikóskertje, Böősháza, 
bőségháza, éléstáruk lelt volna, míg Ardó az ordo (latin, 
rend) szóból való. Széplakhoz meg az a furcsa hagyomány 
fűződik, hogy a barátok innen szöktettek volna meg szép 
nőket. En adataimat összevetve azt következtetem, hogy itt 
nem középkori monostoraink valamelyikével van dolgunk. 
Hanem, a mint előttünk a példa Kővárról, hogy kettős vala s 
az idéztem 1246-diki okirat meg egy várhelyet s egy várat 
említ: ép ilyen «kettős» vár lehetett az aranyosi vár is. Ma 
is fölmagaslik két hatalmas falrom, melyek keleten s nyugo-
ton párhuzamosan húzódnak egymás mellett. Ezeknek egy-
mástól való távola 10 méter ; a nyugoti fal 8 méter, a keleti 
10 méter magasságra nyúlik még fel, a keleti oldal alap-
falának szélessége 1 m. 3 dem., általában a falak 1 m. 15 cm. 
szélességűek. Bizonyára a vas hiányában alkalmazott faköté-
sek nyomai ama gerenda alakú üregek, melyek a falakban 
tisztán kivehetők. Az épület a köődi, benedekfalvi hegyek-

1 Bunyitav: Szm. Középkori Műemlékek 6. lap. — 2 U. o. 6., 7. lap. 
U. o. 6.1. 
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bői való kövekből készült, csupán egy pár faragott kő van 
a közönséges kőből való, egyébként vas szilárd kőfalban, 
melyet szamosi kavics és mész-keverék malter valósággal 
összeforrasztott. 

A romok egy köődi földmívesnek, Gecze Jánosnak, bir-
tokán állanak. 



CSEH VÁRA. 

ÍCheewar 1319. Gheh 1461. Chechy 1524. CliVe 1574. Chiehy 1(527. Chyeh 1629. 
Che 1637. Cieh, Czeli 1639.) 

1. .4 vár építésének körülményei, épületei, tartozékai. 

Bél Mátyás 1753-ban írja Csehről, hogy vára egy magas 
hegynek épen a tetején van. Minden oldalról erdők övezik. 
Mint határszéli erősséget sokat zaklatták a törökök, nemkü-
lönben az oláhok és a rablók. Most romokban hever néhány 
szoba kivételével, melyek a várnagy lakásául fenmaradtak. 
Délfelé a város fekszik alatta, melynek lakói magyarok, kik 
a föld- és szőlőművelést szorgalmasan űzik.1 Sajnos, igen 
keveset tudunk a vár építésének körülményeiről, épületeiről. 
1319-ben még fából való építmény volt a vár, mely mint 
királyi vár szerepelt a Károly Róbert ellen való küzdelemben, 
a mint alább látni fogjuk, később végvár. 1686 január 29-én 
Ladányi János a csehi végvárnak a helyettes hadnagya.2 Bél-
teki Drágfi Jánosnak 1526-diki végrendeletéből, a ki «Középső 
Szolnok vármegyének és Krasznának eörökre Való ispánja» 
vala, megtudjuk, hogy a csehi kastélyt ő építtette. Erdőd várá-
ban már egy ízben végrendelkezett jó leánya Homonnai Ka-
talin, jó szolgái, Berendi Dávid komája s jó udvarmesterei 
Domahidi Pál Daróczi István, Vay Mihály, Majádi János, Bur-
ján Pál, Kaplyoni Imre előtt. Ezt az ú jabb végrendeletét, mely 
az előbbit módosítja/* különösen becsessé teszi, hogy az «költ 

1 Bél Mátyás, Comp. 124. lap. — - Nagyv. Múz. Bl. — 3 Nemz. Múz. 
Becski-levélt. (Másolat). 
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Mohács mezején, Szent János nyaka 
vágása napjának előtte való hétfőn» 
Lajos király táborában. Irta pedig 
ezt Perénvi Ferencz váradi püspök, 
Désházi Péter, Nádasdi Mátyás és 
Balázs, Bamocsa Márton, Pestesi 
Ferencz, Sárináli Miklós, Berendi 
György előtt. 

Ebben ír ja: «a mely kastélyt 
most csináltattam, melynek neve 
Cseh : hagyom minden tartományos-
tól Ferencz fiamnak, a kii kivettem 
én a fattyuságból és igaz fiammá 
tettem, mint akármelyik fiamat.»1 

Egyik-másik részéről a követ-
kező adatok szólnak: A csehi vár 
bástyájának az ablakát éjnek idején 
betörték, a házból a ládát kivitték 
és felhasogatták. Ez ügyben 1(542 
február 16-dikán tanúvallatást tar-
tanak. Rákóczi György 1638 június 
10-dikén megparancsolja K.-Szolnok 
vármegyének, hogy Barcsai Zsig-
mondnét Gyulafi Borbálát oltalmaz-
zák meg Sz.-Cseh várában bírt há-
zaiban. Barcsai Zsigmondné ugyanis 
jelentette, hogy «Tököllvi praefec-
tusa, udvarbírája s egyéb alattok 
való tisztek miatt nem kicsin inju-
riaja és háborgatása volna Cseh 
várabeli Felső-Hosszúház és az alatt 
való két házainak bírásától tilal-

1 Eredetije az Akadémia birtokában. 
vV*ÜA 
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mazva», melyek az osztozásban is neki jutottak, a mit Rédei 
Ferencz pecsétes levelében elismer.1 

1659 január 22-dikén Szatmárról Rákóczi György ismét 
ráparancsol a vármegyére: «Ennek előtte is parancsoltuk vala 
keglteknek, hogy Cseh várában az mely felső hosszú ház, és 
az alatt való két ház osztályban jutott, mellyet mivel Redei 
Eerencz ur volt Divisor, ő kegme is recognoscal, kegltek resti-
tualtatná Barcsai Sigmondné Aszszony ő kegnek, de az mint 
adatik értésünkre, mind eddig is kegltek elmulatott, s azon-
ban Tökölyi ur számára bíratnak. így leven azért, keglteknek 
serio parantsollyuk, küldgye oda Cseh varában Vice Ispán 
attyok fiat, cum plena authoritate, az megírt házakat foglalja 
Barcsainé aszszony számára, assignallya maga, vagy embere 
kezébe, és azok bírásában megh is oltalmazza kgltek. Több 
parantsolatunkát immár ne várja erről kgltek.» 

A XVII. század végén, egy a Kapi Mária Gyulai Ferenczné 
iratai közt lévő kelet nélküli Instructio-fogalmazvány 4-dik 
pontja szerint a csehi kastélynak a kapu mellett való oldala 
ki akar dőlni egész a bástyáig. Sürgős a megcsináltatása, még 
most könnyen elejét lehet venni.2 1783-ban tizenöt tanú bizo-
nyítja, hogy Sz.-Csehben a tiszti lakást néhai gr. Gyulai István 
építtette és a Csókás helyen egy darab erdőt irtatott.3 A nép 
csak annyit mond, hogy a Szilágy-Cseh keleti részén lévő 
Várdomb Apafi és Tököli fejedelmek menhelye volt egykor. 
A nép ma is Tököli várának hívja. Védő falait az ötvenes 
években rombolták le. 1887-ben Bunyitay egyszerű, földszinti 
lakóházat látott a vár helyén, köveit, köztök a mérműves köve-
ket is széthordták. De ma is megvan egy nagy mélységű kút, 
melyről azt hiszik, hogy alagút kijárója lehetett. Kámvája 
faragott kő, és szép, renaissance ízlésű díszítés van rajta, a 
minő csinos részletei bizonyára magának a várnak is voltak.4 

1 GKG. marosnémeti lt. cista C. fasc. XIX. — 2 U. o. fasc. VI. — 3 U. o. 
A. fasc. XX. — 4 Szildgyvdrmegye középkori műemlékei 40. 1. 
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A vár alatt a XVIII. században vadaskert meg halastó van, a tón 
egy puszta malom, azon alól egy haltartó.1 

Egy 1554-diki diealeonseriptio szerint " Cseh várának tar-
tozékai azon időbeli Írásmód szerint -— Cseh. Ardó, Eger-
háth, Ino, Zeplak, Gyeorgteleke, Egerbegh, Bykacza, Kolbaz-
fallva, Somosfalva, Nagbaboeza és Kywsbabocza, Nabrád, 
Kyws-Gorozlyo, Nag-Gorozlyo, Keod, Totfalw, Felsew-Wareza, 
Wada falwa, Alsew Warcza, Ivözepsewwareza, Illyesfalwa, 
Horwath, Alsó-Zywagh, Mosobanya, Patakfalwa, Eormenes, 
Felsew-Zywagh, Borzlywk, Kordanfalva, Also-Beregzo, Felsew-
Beregzo, Zelzegh, Toohath, Mwtos, Vewltzeok, Bewshaza, 
Vyeza, Uylak, Svwolelmed, Kelencze, Mono, KatalynfaIva, 
Kekes. 

1773 február 17-dikén határozatot hoznak a középszol-
nokvármegyei Cseh vár és város meg Horvát, Ardó, Sülel-
med, Tóhát, Szélszeg, Gardánfalva, Benedekfalva birtokok, 
Borzluk, vagy Borsuk prsedium, Alsó- és Felső-Berekszó, Alsó-
és Felső-Szivágy, Alsó-, Felső- és Ivözépső-Várcza, Tótfalu, 
Egerbegy, Bikácza, Somos, Kedefalva, a nép nyelvén Godi-
nyáeza birtokok, Kolbászfalva (akkor prsedium), Nagy- és Kis-
Babocza (akkor prsedium ok), Illésfalva, Győrtelek. Náprád, 
Debreczen, Inó, Széplak, Égerhát, Örményes, Mosóbánya, 
Patakfalva, Újfalu és Vadafalva birtokok, meg Kis-Goroszló 
és Viesa részbirtokok, mint tartozékok tárgyában.3 1040 szep-
tember 15-dikén a sülelmedi és benedekfalvi nemes udvarházak, 
mint a «Chieh várához való jószágok» vannak említve.4 

2. A vár birtokosai 

A csehi vár gyakran volt a vármegyei közgyűlések, 
tan úvallatások színhelye. 

1 GKG. marosnémeti lt. eista A. XV. XVI. — - Orsz. lt. Gott. Z. med. Lib. 
XLVI. Tom. LX. — a GKG. C. fasc. XIII. — 4 GKG. A. fasc. XV. XVI. 
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A vár termében tartotta Közép-Szolnok vármegye 1794 
január 14-dikén azt a közgyűlést, melyen idősb Wesselényi 
Miklós báró a hadisegély ügyében amaz ismeretes, híres in-
dítványát tette, az újonczállításnak mindaddig való megtaga-
dását követelte, míg azt szentesített törvény rendeli, mire az 
elfogott ujonczokat is elbocsátották. 

De még korábbi időből is van adatunk. így 1667 deczem-
ber 20-dikán is itt tartott gyűlést Közép-Szolnok vármegye. 

1577-ben R. Gyulafi László szilágycsehi várában tanú-
vallatást tartanak és törvényt ülnek; elmarasztalják mind a 
Jakesi Boldizsár, mind pedig a Yalkai Miklós (úgy látszik, 
újlaki) jobbágyait, kik kardos tilalmas erdejére mentek.1 

Kádár Miklós, középszolnoki alispán, Adorján Tamás, 
szolgabíró, Szilágy-Csehből jelentik a fejedelemnek, hogy Cseh 
várában tanúkat hallgattak ki, az iránt, vájjon a mely ezüst 
marhákat, polturákat, sarkantyúkat, ezüst tálakat, mosdót 
korsóstól, modellezéstől, a melyeket Prini Gáborné Salgai 
Kata adott Liszti Ferenez özvegyének, Gyulafi Zsuzsánnának, 
azok-e mind avagy el vannak változtatva, volt-e rossz dutka 
köztök, lengyelországi. Akosi Ujnémeti Gáspár (nemes) tanú 
vallja, hogy mikor Túr-Terebesen Prini Gáborné az ezüst 
marhákat átadta, ott volt. 

A vár 1351-ben az aranyosmedgyesi Pók Simoné, később 
a Kusalyi Jakcsi-család birtoka, majd a Drágfiaké. 1564-ben 
Serédi kezén van. 1569-ben márczius 19-dikén János Zsigmond 
a Gyulafiakiiak, 1636 deezemberben I. Rákóczi György Gyulafi 
Zsuzsánnának, Wesselényi Pálnénak, adta. Azután Gyulafi Sá-
muel leányáé, Máriáé, lett, kinek kezével Tököli Istvánra s 
erről fiára, Tököli Imrére, szállott. I. Apafi a saját fiának ado-
mányozta. De lássuk birtoklásának történetét körülményesen.2 

1 Közép-Szolnok vármegye 1577. május 6-diki kiadványa úri széki ítélet. 
GKG. marosnémeti lt. cista A. íásc. II. V. ö. e mű I. köt. 356. lap. 2 1584-ben 
Gyulafi László fiai: László, István és László számára kiadott átiratban. GKG. 
C. fasc. XII. 

Dr. PETKI MÓR : Szilágy vármegye monogmphiája. II. 
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1425-ben Gsehen megosztozkodnak a Kusalvi Jakcsok. Ku-
salvi Jakcs János 1461 márczius 23-dikán elzálogosítja Bélteki 
Drágfi Miklósnak.1 Ám ugyanakkor Jakcs Péter eltiltja (iyc")r-
gyöt (!) a középszolnoki Gheh magyar (hungaricalís) birtok-
beli részének elidegenítésétől." Később azt látjuk, hogy Cheh. 
s pedig mint Belső-Szolnok vármegyében fekvő birtok, a Drág-
íiak ama birtokai közé tartozik, a melyek bizonyos tartozás 
fejében zálogban voltak a Kusalvi Jakesoknál és a melyeket 
Kusalvi Jakcs fia, György, 14(51 május 14-dikén visszabocsá-
tjftt, miután Bélteki Drágfi Miklós lefizette rokonai: Bélteki 
Drág fiai, Sándor és György meg Balk fia, Sándor minden-
nemű tartozásait.3 1464-ben a részbirtokot Kusalvi Jakcsi 
János — teljes kielégíttetése után örökre vissza bocsátotta 
Bélteki Drágfi Miklósnak." 

Majd a birtok Bélteki Drágfi Bertalan erdélyi vajdánál 
van zálogban s 1495-ben a leleszi konvent előtt ő neki és 
fiainak: Imrének, Györgynek és Jánosnak meg örököseiknek 
adja örökre Kusalvi Jakcsi Ferencz a maga és összes rokonai 
nevében hálából azon jóindulatért, melylyel a vajda irán-
tuk van.5 

1524-ben Chechy várának birtokosa Bélteki Drágfi János.6 

De a Jakcsiak és Drágfiak mégis minduntalan perben 
vannak egymással. 

A váradi káptalannak 1532 pünkösd előtt való pénteken 
kelt levele szerint Mindszenti Seraphin Bélteki Drágfi Gás-
pár személyében tiltakozik az ellen, hogy Chehet a váradi 
káptalannal és királyi emberrel el akarta foglalni Kusalvi 
Jakcsi Mihály egy itéletlevél alapján a szomszédok meghívása 
nélkül, de a csehi bíró a jobbágyokkal elűzte őket.7 

1 1)1. 36392. Km. Prot. E. min. pag. 102. q nro 4. — 2 U. o. p. nro. 4. 
U. o. p. 106. nro 3. — 4 GKG. marosnémeti lt. cista A. l'asc. XX. — 5 A pro-

tonotariusnak 1584-ben Gyulafi László fiai: László, István és László számára 
kiadott átiratában. GKG. marosnémeti lt. cista C. fasc. XII. <; Gr. Károlyi lt. III 
150. 1. — 7 1584-ben Gyulafi László liai: László, István és László számára ki-
adott protonotariusi átiratban. GKG. marosnémeti lt. cista C. fasc. XII. 
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A részbirtokot 1533-ban János király Bélteki Drágfi 
Gáspárnak Ítélte oda Knsalyi Jakcsi Mihályival szemben.1 

A tanuk ekkor azt is bizonyítgatták, hogy e jószágot sem 
a Jakcsi-esalád sem Sulyok György nem bírta soha. 

A váradi káptalan 1533. évben is kiküldölte embereit 
Csehbe, hogy ezt Kusalyi Jakcsi Mihály ellenében Drágfi 
Gáspárnak visszaadják, de Jakcsi embere elűzte őket. Később 
ugyanezen Drágfi számára e birtokot fölbecsülni és körűi-
járni akarták, meg a bírságot fölhajtani, de Jakcsi azt meg 
nem engedte.2 

Bélteki Drágfi György gyámja, Hómonnai Druget Antal 
meg ennek Cheh várbeli tisztjei egy Nagyszegh másként Új-
falu nevű villát építtettek Kusalyi Jakcsi Mihálynak és Drágfi 
Györgynek Nagyszeg birtokán meg elfoglaltak Jakcsi nagv-
szegi birtokából Dabjon felől 57 földet a raj tuk élő jobbá-
gyokkal együtt, Horvát felől pedig körülbelül 100 földet, a 
miért is Jakcsi 1547-ben meginti Drugetet meg a csehi 
tiszteket.3 

1547-ben Perényi János és neje, Zsófia megidézik előbb 
e Zsófia testvérének, Drágfi Gáspárnak, majd Druget Antal-
nak özvegyét, Annát, hogy engedje át többek között a közép-
szolnoki Cheh várat és az itteni kastélyt összes tartozékaik-
kal együtt gyámi megőrzés végett, a mit Anna Drágfi vég-
rendelete ellenére eddig meg nem tett.4 

1555-ben Drágfi György középszolnoki Cseh birtokához 
a kincstár, Báthori András vagy György, Ország Kristóf, Pe-
rényi János fiai egyaránt igényt támaszthatnak, mert ez ellen 
tiltakoznak Kusalyi Jakcsi Mihály fiai: Boldizsár, Mihály és 
András.5 

Ugyancsak ekkor az itteni részbirtokok elfoglalása miatt 

1 GKG. marosnémeti lt. cista A. fasc. XX. — - A váradi káptalannak 1578 
november 11-dikén Gyulafi László számára adott átiratában. GKG. marosnémeti 
lt. cista A. fasc. II — :í Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 2. nro 49. 4 U. o. 1 nro 5. — 
5 GKG. marosnémeti lt. cista A. fasc. XX. 
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Nádasdi Tamás ellen tiltakoznak Kusalyi Jakcsi Boldizsár és 
Mihály.1 

1556-ban Cseh várát, a Bélteki Drágfi György magtalan 
elhalálozása után Izabella királynő Báthori Györgynek, Szat-
már, Szabolcs, Közép-Szolnok és Kraszna főispánjának, ado-
mányozza." 

1557-ben Kusalyi Jakcsi Mihály fiai: Boldizsár, András 
és Mihály tiltakoznak az ellen, hogy a középszolnoki Cseh 
jószágot Báthori Györgynek és nejének, Báthori Annának 
meg ezek fiának, Istvánnak adományozzák.3 

De a váradi káptalannak 1560 Márk napján kelt levele 
szerint Báthori György és neje Báthori Anna a magvaszakadt 
Drágfi birtokaiból megtartották Sz.-Cseh várát, míg Sólyomkő 
várát a hozzátartozó falvakkal Drágfi János leányának, Mag-
dolnának adták.4 

Mint egy ugyanaz évi oklevélből tudjuk, a beiktatás is 
megtörtént, de az oklevélbe hiba csúszott be, melynek kiiga-
zítását János Zsigmond meghagyja.5 

1563-ban már a vár-(castellum) vagy uradalom-(dominium) 
és tartozékaiba Lekcsei Sulyok Györgyöt meg Kusalyi Jakcsi 
Boldizsárt, Andrást és Mihályt iktatják be. De ezek, úgy lát-
szik, mégsem élvezték a birtokot, mert 1569 márcz. 19-dikén 
János Zs. Rátóti Gyulafi Lászlónak adományozta: a közép-
szolnoki Cseh várost (oppidum) a kastélylyal együtt, továbbá 
Széplak, Xagy-Goroszló, Ardó, Horvát, Sülelmed, Szélszeg, 
Alsó-Szivágy, Gardánfalva, Alsó- és Felső-Berekszó, Mosó-
bánva, Borzlyuk, Felső-Szivágy, Patakfalva, Örményes, Alsó-
és Közép-Váreza, Illésfalva, Tótfalu, Felső-Yárcza, Egerbegy 

1 Lelesz, Prot. 13. fol. 108. an. 1555. — 2 Gr. Károlyi ltár III. 289. 1. — 
Lelesz, Act. an. 1557. nro 13. — 4 A váradi káptalannak Báthori Kristóf 1578 

november 16-dikán kelt parancslevelére 1578-ban Miklós utáni csütörtökön 
Gyulafi László számára kiadott átiratában. GKG. marosnémeti lt. cista C. fasc. 
XXI. — r> A Váradi káptalannak 1578-diki kiadványa Gyulafi László számára 
Báthori Kristóf meghagyásából. GKG. marosnémeti lt. cista C. fasc. XIII. 
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Győrtelek, Tóhát és Náprád birtokokat, meg Udvarhely, 
Nagy-Szeg, Köőd, Monó, Kelencze, Vicsa, Nyir-Mon, Vada-
falva és Bikácza részjószágokat, melyek Báthori György hűt-
lenségbe esésével szállottak a kincstárra.1 

Hiába tiltakozik ez ellen 1572-ben Nyalábi Prini Istvána 

s tillja el 1573-ban is a csehi vár lefoglalásától ugyané Pe-
rényi István.3 

1580-ban húsvét napján Báthori Kristófnak Közép-Szol-
nok vármegye szolgabiráihoz intézett levele szerint Gyulaíi 
László fia László előadta, hogy Zilag-Cseh várában (arx) és 
Köődön Forgács Margit udvarbírája, nemes Komornyik Mihály 
hatalmaskodott.4 

Ez év október 17-dikén furcsa dolgot jelentenek a kö-
zépszolnokmegyei szolgabirák a fejedelemnek, hogy t. i. ők. 
Széehy Borbála Bőnvei György özvegyeért, a kit özvegy 
Gyulaíi Lászlóné Forgács Margit magához hivatott Szilágy-
Csehbe s kinek Gyulaíi István néhány szolgájával lehuzatta 
a kocsija fedelét, a szekerét pedig összetörte, a mit nem tűrt 
volna el 50 írtért s a fejedelem 1580 augusztus 17-dikén meg-
parancsolta, hogy idézzék meg Gyulaíi Istvánt, az illetőt meg-
idézték.5 

1595 október 12-dikén Báthori Zs. megengedte Rátóti 
Gyulaíi Lászlónak, hogy a középszolnokvármegyei Cseh vá-
ros és vára birtokkal szabadon rendelkezzék.0 

1599-ben a vár felett szerződést kötnek Szerdahelyi Imrefi 
János és Gyimesi Forgács Zsigmond.7 

1605 október 21-dikén Cseh várból (ex arce) Lodi Simon 
levelet ír arról, hogy a néhai Gyulaíi László kezében volt 
ingóságait ennek özvegyétől visszakapta.s 

1 János Zsigmond aláírása és papírpecsétje. GKG. marosnémeti lt. cista 
A. íásc. I III. — 2 Lelesz, Signat. Lib. 3. folio 137. — :í U. o. 4. folio 14. — 
4 GKG. A. fasc. I—III. — 5 U. o. — <! U. o. C. fasc. XIX. — " Lelesz, Prot. 45. 
fol. 1. an. 1599. — s GKG. A. fasc. XV. XVI. 
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1606 május 7-dikén Cseh várába és tartozékaiba beiktat-
ják özv. Gyulafi Lászlóné Széchi Katát.1 

A váradi káptalannak 1604-ben, Szent Háromság vasár-
napja utáni csütörtökön kelt oklevele szerint Imrefi János át-
ruházza a Cseh várához való minden jogát Gyulafi Lászlóra és 
ennek mindkét nembeli utódaira oly módon, hogy csak ezek 
kihaltával szálljon vissza reá a birtok. Ez oklevelet 1607 már-
ezius 25-dikén Gyulafi özvegye Széchi Kata és gyermekei felmu-
tatják Rákóczi Zsigmond fejedelem előtt, mire ez megerősíti." 

1627-ben a Gyulafi Lászlótól maradt Chiehy váron és 
jószágain megosztozkodnak Lokáesi Praepostwarv Zsigmondné 
Széchi Kata és első urától maradt gyermekei: Gyulafi Sá-
muel, Listius Ferenczné Gyulafi Zsuzsánna és Kapi Andrásné 
Gyulafi Borbála.3 

1027 április 3-dikán Sz.-Csehet Széchi Kata, Gyulafi 
Sámuel és Zsuzsánna közt felosztják, mint Szilágyszegi Pap 
János szolgabíró, Nagymoni Bányai Ferencz assessor (középsz.) 
igazolják. Elsőben a Redefalván lakó jobbágyokat számlálták 
meg, kik Márkus, Botos, Karácson, Dancs, Hátszegi, Pap, 
Horgas nevűek. Lisztiné Gyulafi Zsuzsánna protestált, mert 
a jegyzékben levő falvak közt nincs s azok csak szabadság-
ban élő jobbágyok.4 

Chveh várát (arx) illetőleg Prépostvári Zsigmondné Széchi 
Kata kiskorú íia Rátóti Gyulafi Sámuel akaratából egyezséget 
kötött Liszti Ferenczné Zsuzsánnával és Kapi Andrásné Gyulafi 
Borbálával; ez ellen 1629-ben Gyulafi Sámuel tiltakozott a 
kolozsmonostori konvent előtt, mely tiltakozását azonban 
később visszavonta, a mint 1637-diki kelettel az oklevélre rá 
van jegyezve.5 

Prépost váriné Széchi Kata följegyzi, hogy a bélteki kas-
télyt nagyobbrészt a csehi, egeresi és almási jószág építette.6 

1 Orsz. lt. Kolozsm. conv. fasc. S. nro 4(5. 27. fiók. — 2 GKG. C. fasc. I. — 
Ü. o. A. fasc. XVII. — * U o. A. fasc. XV. XVI. — •"> U. o. C. fasc. XIII. -

6 ü o. A. fasc. XV. XVI. 
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A Gyulafi Sámuelné Bethlen Anna kezénél levő chyehj 
jószág felét pusztíttatta Liszti Ferenczné, a mennyiben elvi-
tette Vadafalváról és Tótfaluról mind a száraz, mind a vizi 
malmot, mi által áthágta az egyezséget. Ez ellen Anna 1629 
április 19-dikén tiltakozik.1 

1630 1636-ban Szilágy-Cseljet Bátóti Gyulafi Sámuel 
Közép-Szolnok vármegye főispánja bírja és ott is lakott.2 

Gyulafi Sámuel 1637 márcziusában Cseh várában kelt 
végrendeletében Che várát minden hozzátartozó jószággal 
együtt fiának hagyja, ha nejétől fia születik; ellenkező eset-
ben leányára, nénéire s ezek utódaira száll jon; még pedig, 
ha leánya marad életben, akkor felesége ennek kiházasítása-
kor «a várat is mind jószágostul kezibe bocsássa»; ha leánya 
sem maradna, akkor feleségének adják ki törvény szerint az 
övét; a vár és minden jószága nénjeire s ezek mindkét nem-
beli utódaira szálljon/ ' 

A ehyehi vár és város meg az ahhoz tartozó összes fal-
vak és falurészek felől Gyulafi Sámuel , Lisztiné Gyulafi 
Xsuzsánna és Kapi Andrásné Gyulafi Borbála megalkusznak 
Bánfi Tamás utódaival: Bárány Zsigmondné Rebekával, Kállai 
György gyei, ki unokája volt Bánfi Tamásnak ; továbbá Ra-
moesa Istvánné képviseletében Haraklányi Miklós, aztán Nagy 
Imre. Gyulafiék 3200 magyar forintot ígérnek.4 

A fejedelem elfoglaltatta Cieh castrumot, de 1639-ben 
özv. Liszti Ferenczné Gyulafi Zsuzsánna a maga és nővére, 
Barcsai Zsigmondné Borbála, továbbá Gyulafi Sámuel leánya, 
Mária nevében kijelenti, hogy ők készek fölmutatni leveleiket, 
a melyek szerint az őket illeti.5 

1639 október 30-dikán a csehi jószágot illetőleg egyezsé-
get kötnek Bethlen Annával Gyulafi Zsuzsánna és Borbála. 

Mint láttuk, a jószágot publikáltatta volt a fejedelem.6 

1 GKG. A. fasc. XV. XVI. — '- Gr. Lázár Miklós: Erdély főispánjai. Száza-
dok, 1888. 730. 1. — GKG. C. fasc. XXI. — 4 Orsz. lt. Kolozsm. conv. fasc. G. 
nro I. 26. fiók. - 5 GKG. C. fasc. XII. — (! U. o. A. fasc. VII. 
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A kolozsmonostori konventnek 1639-ben Demeter utáni 
csütörtökön kelt oklevele szerint Barcsai Zsigmondné Gyula fi 
Borbála kész lett volna bebizonyítani a Czeh castrumhoz 
való jogát, de erre a kincstári igazgató nem hívta fel; ezért 
Borbála egyik szolgája tiltakozik az ellen.1 

Ez évi április 19-dikén Közép-Szolnok vármegye igazolja, 
hogv Gyulafi Sámuel özvegye, Bethlen Anna jószágigazgatója 
tiltakozott Liszti Ferenczné ellen, a ki az annak kezénél levő 
chychi jószág felét pusztította.2 

Cseh-Vára fölött Rákóczi György fejedelemmel egyezked-
nek : Gyulafi Zsuzsánna és Borbála és özv. Gyulafi Sámuelné 
(Bethlen Anna). Október 31-dikén a fejedelem a várat a hozzá 
tartozó jószágokkal, várossal, falvakkal együtt. Barcsai Zsig-
mondné, Gyulafi Sámuelné kérésére, örökre adományozta a 
Gyulafi fiú- és leányutódoknak, Gyulafi Sámuelnek fiúágon 
történt magvaszakadtával, úgy, a mint régtől fogva Gyulafi 
Sámuel bírta a várat, várost, falukat, jószágokat, dézmákat. 
Megtartja a fejedelem a maga részére Náprádot, Széplakot 
egészen, Monó részjószágot. Őrmezőt stb., a Cseh városon való 
jószágokat. Azok viszont fogadják, hogy e várból az erdélyi 
fejedelmek ellen semmi ellenséges dolgot el nem követnek; 
sőt szükség idején a fejedelem őrségét is befogadják a várba, 
csak aztán szükségen kívül ne tartsák itt azt.3 A fejedelem 
kívánságait ekképen körvonalozta: adjanak az illetők 10,000 
tallért, továbbá száz ház jobbágyot oly helyen Szolnok vár-
megyében, hol «illendeo majorkodásunk alkalmatos lesz s 
szedeo hegy is legyen. Assumalljanak eo kegyelmek, hogy 
semminemű állapotunknak idején hűségünk mellől el nem 
állanak és Cseh várából, jószágiból semmi nemű ^correspon-
dentiát ellenségeinkkel nem viselnek; ha a szükség úgy kí-
vánja, prsesidiumunkat is beviszik, mi is ki tartozzunk belőle 
hozni».4 

1 GKG C. fasc. XIII. — 2 u . o. C. fasc. XIX. — :í Orsz. lt. Kolozsm. conv. 
fasc. G nro 6. 17., 26. fiók. — 4 GKG. A. fasc. VII. 
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1646 május 13-dikán néhai Barcsai Judith szilágycsehi 
bir tokán: Szilágy-Cseh városában, a hozzátartozó udvarházak 
után járó majorsági szántóföldeken, szénafűveken, réteken, 
kaszálókon; a széplaki, inói, kisvárezai, bikáczai, alsóvárczai, 
monói, gardánfalvi, szélszegi, tóháti, sülelmedi és benedekfalvi 
határon, továbbá Bábocsa, Bedekfalva, Somos, Patakfalva, 
Mosóbánya, Kolbászfalva, Örményes és Papfalva puszta falu-
helyeken osztályt tesznek Kapi György és Bethlen Farkasné, 
Ostrosith Borbála. Említve van az illésfalvi határ is.1 

Nagy Zsigmond, szilágycsehi lakos, nemes embert elfog-
ták, megverték és Szilágy-Cseh várába fogságba hurczolták,; a 
mikor ő a Thibroezhegyen egy szőlőt zálogosított el Késmárki 
Thököly Istvánná Gyulafi Mária jobbágyának.2 Thököly István 
és neje Gyulafi Mária 1653-diki kölcsönös vallomása szerint 
a szilágycsehi javak a Gyulafi fiúág kihaltával titokban publi-
kálás tárgya voltak és a Gyulafi leány ág csak bizonyos pénz-
összeg lefizetése mellett maradt meg azok bir tokában; a leá-
nyok közül a fenti Mária lekötötte az ő részét férjének 2333 
tallér erejéig.3 

1654-ben Szilágy-Cseh vára és összes váraik fölött egyez-
kednek Ráthóthi Gyulafi Mária és fér je: Thököly István, 
Gyulafi Borbálával és férjével Kapi Györgygyei.4 1669 no-
vember 19-diki ítélőmesteri kiadvány szerint Barcsai Zsig-
mondné Gyulafi Borbála, fiának, Kapi Györgynek és mind-
két nembeli utódainak adja a középszolnoki csehi jószágot 
minden hozzátartozó faluval és részbirtokkal; de György 
minden évben 100—100 forintot adjon a nagyszombati klas-
tromban levő apácza nővérének, Évának.5 1071 február 
11-dikén fejedelmi parancsra tanúvallatást tartanak a csehi 
jószágot illetőleg Kapi György számára Gyulafi Borbála ellen. 
A tanúvallomások arra terjedtek, hogy, midőn Rákóczi Gy. e 

1 GKG. A fasc. VII. — 2 Orsz. lt. Kolozsm. conv. fasc. X. nro 1. 27. fiók. — 
3 Hunyadm. tört. és rég. társ. okirat-gyűjt. — 4 1761 márczius 15-dikén a lele-
szi konv. lt.-ban összeírt okl.-lajst. (Szgy.) — 5 GKG. C. fase. VI. 
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jószágot publikáltatta, a maga költségével oltalmazta-e Borbála 
a kincstár ellen? Mennyi pénzért tartotta meg ezt?1 Szep-
tember 23-dikán kisdobai Szabó Mihály, középszolnokvár-
megvei szolgabíró elosztja a szilágycsehi várbeli részt (c< közép-
Szolnok vármegyebeli Szilágy-Csehi várbeli részt és ahhoz 
tartozó possessiokat és portiókat)), melyek Gyulafi Borbálá-
nak. nagybarcsai Barcsai Zsigmond özvegyének halálával Kapi 
Györgyre, Barcsai Jndithra, gróf Balassagyarmathi Balassa 
Imre feleségére, Ostrosith Borbálára a ki Kapi Katának, 
néhai Ostrosith Miklós akkori feleségének leánya most pedig 
Bethlen Farkas feleségére szálltak) Gyulafi Borbála, Barcsai 
Zsigmondné gyermekei: Kapi György, Barcsai Judith, Balassa 
Imréné, Ostrosith Borbála, Kapi Kata és Ostrosith Miklós 
leánya közt. A tóháti határon az Eperjesben való szántó-
földeken, továbbá szélszegi, széplaki, inói, benedekfalvi, kis-
várczai, bikáczai, gardánfalvi és lukácsfalvi (e kettő egy czím 
alatt) határokon osztoznak.2 1672-ben Thököly Imre nyilvános 
ítélet alapján összeíratja a maga számára az összes erdélyi 
javakat, köztük a szilágycsehieket is, mint sajátját, teljesen 
eltekintve nővéreitől, mert ezek a magyarországi Thököly-
javakat testvérük kizárásával bírják.3 1673 deczember 13-dikán 
gróf Barcsai Judith a Szilágyban Közép-Szolnok vármegyé-
ben Cseh várához tartozó minden jószágát, melyeket most 
is bír, végrendeleti leg férjének, gróf Gyarmathi Balassa Imré-
nek hagyja, kinek halála után fiára és leányaira szálljanak. 
Ezelőtt úgy látszik ezen jószágokért pereltek Judithtal 
gróf Késmárki Thököly István és Kapi György.4 A tény pedig 
az, hogy e tájt (1671-ben) Thököly Imre bírta Szilágy-Csehet.r> 

1676 deczember 12-dikén írja Thököly: «Ma jó reggel fö-
röstökömet évén, egy húzómban mentem Csehbe», tudniillik 
Somlyóról.6 

1 GKG. G. íasc. XXI. — 2 U. o. A. fasc. VII. — Hunyadm. tört. és rég. 
társ. okirat-gvüjt. — * GKG. C fasc. XXI. — 5 Angyal Dávid: Thököly Imre. 
1US. 1. — Torina K.: K. Tököly I. naplója 1616—1678. 4. 1. 
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1677 augusztus 24-dikén érkezett Thököly Csehből Ud-
varhelyre.1 

Ez az év egv különös kis epizódról is számot ad. 
November 6-dikán Thököly Csehen már épen indulni 

készült Kémerre, a midőn látja, hogy Baranovszki, az ő kö-
vete, kit előre a végekhez küldött, visszatér. Ez aztán el-
mondja, hogy a somlvai kapitány, Olasz Ferencz, miután a 
végház mellett híre nélkül mentek el, szépen visszahozatta 
őket, mint azt instructioja rendeli.2 

1685-ben Thököly Imre hűtlenségbe esése után a szilágy-
csehi javakat ifjú Apafi fejedelemnek ítélték, majd öröklési 
joggal eladták Kászoni Jánosnak.3 

A Thököly-leányág 1685 után részt követel a csehi javak-
be')!, melyek testvérük hűtlenségi pere következtében a kincs-
tár kezéhez kerültek. De mert ezt nem tették akkor, a mikor 
testvérük e javakból kizárta őket, sem pedig az öreg fejede-
lem életében, hanem a tapasztalatlan fiatal fejedelemtől köve-
telik néhány év letelte után, elutasí t ják;4 sőt 1699 előtt 
Thökölyné eladta a csehi jószágot Apafi Mihálynak, de fen-
tartotta a visszaválthatás jogát.5 

Vérvölgyi Berkeszi István, Közép-Szolnok vármegyének 
egyik szolgabírája Menyei Dobai István assessor 1693 június 
27-dikén Csehben kelt levelökkel tanúsítják, hogy ők nemze-
tes vitézlő Jurenda Simonnak hívására ifj. Apafi Mihály 
fejedelem csehi palotájában tartottak tanúvallatást.6 

1700 után a részbirtokot a Bornemissza-utódok bírják.7 

1703-ban Wesselényi István része a csehi dominiumban: 
Sülelmed, Szélszeg, Vadafalva, Oláh-Gardánfalva, Udvarhely.8 

1721 február 8-dikán Wesselényi István visszaváltja szi-
lágycsehi örökös részjószágát, a mely «igen megpusztúlt», 

1 Torma K.: K. Tököly I naplója Í676—Í678. 62. 1. — 2 U. o. 99 100. 1. 
3 Hunyadm. tört. és rég. társ. okirat-gvűjt. — 4 U. o. — 5 Leopold 1745 
február 6-diki átiratában Bideskúti György, ippi birtokos családi iratai közt. 
6 Erd. Múz. lt. — " GKG. A fasc. XX. — s Orsz. lt. Urb. et Cons. fasc. 64. nro 17. 
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Muramiczi Horvát János utódától, Horvát Ádámtól, lefizetvén 
ennek 2500 m. forintot. 

1741 márczius 25-dikén Csiesókeresztúri Torma János 
Nagy-Szebenben kelt levelével elismeri, hogy midőn Liber 
Báró Kászoni Bornemissza Jánost a szilágycsehi jószágba sta-
tuálni akarták, néhai L. Báró Hadadi Wesselényi István egy 
szolgája által contradicáltatott . Kívül az van rájegyezve a le-
vélre: Torma János úr attestatioja a szilágycsehi, méltóságos 
cancellarius úr részéről lévő Thököly-féle jószág contradictio-
járól.1 

1757-ben a szilágycsehi Kapi-jószágokra vonatkozólag 
tiltakozott gróf marosnémeti Gyulai István.2 

1778-ban Szilágy-Csehben tartott tanúvallatás szerint «ez 
előtt feles esztendőkkel» Magyargyerőmonostori Kemény Sá-
muelné Macskási Kata halála után Alvinczi Gáborné Gyulai 
Kata vette kezéhez a Macskási-részbeli ősi szőlőket és allo-
dialis szántóföldeket. Gyulai Kata halálával fér jére szállott 
annak szilágycsehi nagy sertésnyája és a csehi szőlőhegyeken 
termett bor. s 

A táblai kiküldöttek 1766 november 10. 16-dik napjain 
külön fölkeresik Wesselényi Ferenczet, Gyulai Józsefet, To-
roczkai Zsigmondot, Mikes Antalt, Korda Györgyöt, Dániel 
Polixénát, Teleki Zsuzsánnát, Bethlen Lajost, M.-járai Bara-
nyai Józsefet, Teleki Ádámot és Ötves Eleket, hogy a Lekcsei 
Sulyok György középszolnoki főispán magvaszakadtával Szi-
Iágy-Cseh vár- és városban meg tartozékaiban reájuk eső 
birtokot adják vissza a kincstárnak.4 

1 GKG. marosnémeti lt. cista C fasc. XIII.— - Az erdélyi itélőmesternek 
1757 november 8-dikán kelt, királyi pecsétes átiratában. GKG. C. fasc. XIV. — 
a U. o. A fasc. XX. — U. o. A fasc. XV., XVI. 
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3. Jobbágy népesség. Jobbágyszolgálmányok. Gazdasági állapot. 

A csehi vár jobbági)népességére a XVII. századból vannak 
adataink. Egy ezen időből való jegyzék szerint (csehi javak urba-
riunia) Csehben (Chieh) van 165 jobbágy. Györtelkén 57, (Arany-
mezei Demeter, Tehenes, Szabó, Erdélyi, Puskás, Ravasz stb. ne-
vűek), Alsó-Várczán 34, Középső-Várczán 1, Felső-Várczán 16. 
Tótfalván 18. Vadafalván 17, Patakfalván 12. Mosóbányán 7, 
Illésfalván 27, Egerbegyen 29, Örményesen 13, Alsó-Szivágvon 
15, Papfalván 9, Felső-Szivágyon, Berekszón 35, Borzlyukon 
6 (Handra, Habok, Rozlai, Rácz), Godonyáczfalván 10 (Per-
mos. Kozlai, Morgó, Veres, Illés, Puskás nevűek), Szélszegen 
34, Tóháton 21. Fejérszéken 40. Sülelmeden 44, Monón 51. 
Ardón 55, Horváton 13, Benedekfalván 13, Széplakon 39, 
Inón 17 és Oláh-Szeéren 10, e két falu jobbágyainak száma 
kivételesen (s hibásan) összeadva áll = 28. Udvarhelyen 43, 
Nagy-Goroszlón 30, Hanisán 10, Kis-Goroszlón 43, Náprádon 
61. Őrmezőn 28. Újfalun 16. Nagyszegen 28.1 

Egy másik jegyzék szerint, mely a XVII. század elejéről 
való («A Bik alatt való jobbágyok száma») Györtelken 12, Ba-
boczán 5 (jövevényekből 2), Bikáczán 4, Somoson 1. Felső-
Várczán 4. Kis-Várczán 2, Egerbegyen 6, Mosóbányán 1, Ör-
ményesen 2. Alsó-Szivágyon 2. Burzukon 3, Patakfalván 2 
(Asztalos Péter; íia 1. öescse 1. Med vés Kristóf; fia 1). Alsó-
Várczán 4 jobbágy, Ilyésfalván 2, Somos ismét előfordul azon 
megjegyzéssel: elpusztult.2 

Szilágy-Csehnek egy, az 1676 május 22-dikéről fenmaradt 
urbariuma a csehi várhoz tartozó jobbágyok számáról szo-
morú képet tár föl. Nagy a puszta telkek száma is. A jobbá-
gyok. puszta telkek az egyes helyeken így oszlanak meg: 
Csehben a jobbágyok száma 15; fugitivus33. Deserta sessio 19,4 

1 GKG. marosnémeti lt. cista A. fasc. XV., XVI. — * U. o. — :í Szökött 
jobbágy. — '« Puszta telek. 
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továbbá az udvarháznak a fele, vár alatt való kertnek s szil-
vás kertnek a felével. Monó portióban a jobbágyok száma 19. 
a fugitivusok (3) Tótfaluban laknak. Deserta sessio: 24. Sülel-
med portioban 8 jobbágy, 9 des. sessio. Szamos-Ardón 9 job-
bágy, lugitivus 1. Deserta sessio 8. Benedekfalván (j jobbágy. 
Szélszegen 5 jobbágy, fug. 1, des. sessio 2, Széplak 14 jobb., 
des. sessio 3, Náprád 29 jobb., des. sessio 2, Győrtelke 10 
jobb., des. sessio 1, Bikáeza 5 jobb., (les. sessio 1. Felső-
Várcza 3 jobb., fug. 3, des. sessio 1, Kis-Várcza 2 jobb., des. 
sessio 1, Tótfalu 7 jobb., 4 lugitivus háza deserta, Vadafalva 
3 jobb., des. sessio 1, Illyésfalva 4 jobb., fug. 1. Portio Alsó-
Váreza jobb. 0, des. sessio 1. Gardánfalu 2 jobb., des. sessio 4. 
Örményes des. sessio 1, Újfalu 4 jobb., des. sessio 1, Eger-
begy jobb. 9. des. sessio 1. Alsó-Szivágy 3 jobb., des. sessio 
1, Patakfalván des. sessio 2, Papfalván des. sessio 2, Horváth 
2 jobb., Nagy-Szeg 4 jobb., Alsó-Berekszó 7 jobb., ezekből 
2 lugitivus, Tóhát fug. 2. des. sessio 3, Kis-I)ebreczenben 1 
jobbágy van.1 

A vár adózási viszonyairól csak a XVI. és XVII. száza-
dok szolgáltatnak, egyébiránt érdekes adatokat. 

1574 február 17-dikén Somlvai István deák Kraszna és 
Közép-Solnok vármegyebeli viceexaetor és vieearendator tu-
tialja, fejedelmének: Somlvai Báthory István erdélyi vajdá-
nak s a székelyek ispánjának parancsolatjából eljött Gyulafi 
Lászlóhoz, hogy a mi adóhátradék volt a Chyehez tartozó 
jószágban, azt számba vegye. Az adókat így «igazította el»: 
a Gyulafi teljes csehi jószágában, az előbbi kapuszám szerint, 
van kapu 124. 1572-ben Tordán egy-egy forintot rendeltek 
kapunként, így a Gyulafi jószága 124 frtot fizet, melyet Gyulafi 
szedett föl. 1573-ban Kolozsvárt egy-egy frt adót, ekkor is 124 
frtot szedett föl Gyulafi. ugyanakkor Váradon 50 pénzt, a mi 
62 frtot tesz ki, ugyanez évben Tordán egy-egy forint adót. 

1 GKG. marosnémeti lt. cista A. fasc. XV.. XVI. 
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124 írt; 1573-ban Medgyesen egy-egy t'rtot. 124 Irt; 1574-ben 
Kolozsvárt 50-50 pénz adót: 62 frt. Az adók összege 620 Irt. 
Mind Gyulafi szedte föl. Minthogy Vicsában és Kelenczében 
Gyulaíinak csak négy jobbágya van : két-két kapura róttak, 
melynek adója tenne 10 frt 50 drt, de Gyulafi azokon sze-
génységük miatt az adót meg nem vette, azért a 10 Irtot és 
50 dénárt az összegből kivonván az írt időben 1572 1574-ig 
Gyulafi a csehi jószágbeli adókból mindenestül 011) frt 50 
dénárt vett föl. Ezt bizonyítja Chyhben (egy viaszpecsétes 
eredeti levelével) Somlyai István. 

1604-ben Gyulafi jószágában a következőképen vetették 
ki az adót: Cselt nem volt a rovataiban; ép ezért ő felsége 
adójában semmit sem fizetett. Horváton 1 rótt ház után 2 frtot, 
Ardón 3 r. h. u. 0 frtot, Szélszegen 2 r. h. u. 4 frtot. Sülel-
meden 5 i\ h. u. 10 frtot, a két Szivágyon 1 r. h. u. 2 frtot, 
F.-Berekszón 1 r. h. u. 2 frtot, Bikáczán és Somoson 1 r. h. 
u. 2 frtot, Örményesen és Papfalván 1 r. h. u. 2 frtot, Illés-
falván 1 i'. h. u. 2 frtot, Győrteleken 2 r. h. u. 4 frtot, Alsó-
Várczán 2 r. h. u. 4 frtot, Monóban 3 r. h. u. 6 frtot. Eger-
begyen és Vadafalván 1 r. h. u. 2 frtot, Nagyszegen 1 r. h. 
u. 2 frtot, Újfaluban 1. r. h. u. 2 frtot, Náprádon 4 r. h. u. 
8 frtot, K.-Goroszlón 2 r. h. u. 4 frtot, N.-Goroszlón 1 r. h. 
u. 2 frtot, Hanisafalván 1 r. h. u. 2 frtot, Inón 1 r. h. u. 2 
frtot, Széplakon 7 r. h. u. 14 frtot, Udvarhelyen 3 r. h. u. 
() frtot. E szerint a 45 rótt ház után 90 frtot vetettek ki.1 

A fejedelem intézkedését a csehi jószág dézsmája ügyé-
ben itt közlöm 1643-ból: A dézmák a fiscusnak oly pecu-
liumi, hogy még előbb valók a jószágoknál is és valamely 
dézmát 1588 előtt el nem adtak örökben, azután soha el nem 
idegeníthetik az fiscustól, jussát, ezekhez ő kegyelmek a mikor 
mennyiért impetralak tőlünk a jus Regiumot, az Chihj jószág-
ban legnehezebben, mi az dezmaknak oda conferálására úgy 

1 Dical. 
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léptünk, arra is sok disputatio után, eonditioval mentünk, 
ki igy vagyon: constat, hogy, ab antiquo biratott oda, mert 
Báthori Gábor 1008 aug. 6-dikán conferálta volt oda. Annak 
előtte is pedig, mivel a kik birták, tanácsurak voltak, azért 
nem vettek dezmát a fejedelmek számára azokból. Minthogy 
pedig a fisealis jószágnak s prouentusának recuperálásáról 
arliculusok extalnak, törvénynyel keresni a fiskusnak nem 
szükséges, mert pducalva tanácsúr hiveink eleiben igazságo-
kat az Artieulus szerint, az fiscusnak jó igazsága nem leszen 
hozza, így is eligazodik. Azért ő kegyelniök vakmerőségre ne 
vessék magokat se az productioval ne késsenek, ha azon kívül 
más vagyon, mert kárban esnek. Nov. 9. 1643. Alba Julia.»1  

Kívül «Urunk ő Nagatól való választétel az dézmákról». 
1591-ben a középszolnokmegyei szolgabírák tanúvalla-

tást tartottak Rátóti Gyulafi László számára arról, hogy a 
Szongolit szőlő tizedét és kilenczedét Cseh be szedték.2 A csehi 
várhoz tartozó jobbágyok szolgálmánijait s egyéb viszonvu-
kat földesurokhoz a várnak XVIII. századbeli urbáriumából 
meglehetős pontossággal egybe lehet állítani. A falvak fizet-
tek «Szent György adóját, Szent Mihály adóját», pl. Sz.-Cseh 
város 40-40 frtot, Sülelmed 15 írt 7 dénárt, Ardó 11 Irt 13 
dénárral, Inó 10 Irt, Széplak 9 frt, Kis-Goroszló 5 frt 29 d., 
Horvát 3 Irt 62 d., Benedekfalva 3 Írttal stb. járultak egyik-
egyik adóban. A falvaknak adniok kellett darabantpénzt is, 
mely egy-egy falunál 1S frtra, 13 frt 94 dénárra, 7 frtra vagy 
kisebb összegre rúgott. Nagy-Goroszlón a «Csehi-szer» 88 dé-
nár darabantpénzzel adózott, már a «Lisztiné-szer» 8 írttal; 
de Hanisával együtt. Aztán vajat, vágóbarmot, túrót, szénát 
kellett szolgáltatni. Sülelmed évenként 4 pint vajat, Ardó 6 
itezét, Széplak, Inó 2-2, Kis-Goroszló 3, Náprád 8 pintet stb., 
vágóbarmot 1 -et, 2-t. Szénát pl. Nagy-Szegen (Újfaluval), egy 

1 GKG. marosnémeti lt. cista A. fasc. XVII. — 2 A szolgabiráknak 1591 
Mária születése után való hétfőn a fejedelemhez intézett jelentése. GKG. A. fasc. 
I., III. 

Dr. PUTRI MÓR : Szilágy vármegye nioiiogra/yhiájn. II. 1 
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kalangyát; de csak akkor, mikor a katonák rajtok nem vol-
tak. Egyébiránt az adózás neme is elkeltért, s egyik-másik 
adónem itt vagy ott egészen hiányzik. Búzából, zabból, árpá-
ból, törkölyből ötödet adnak; pázsit-disznót rendszerint tíz-
ből 1 -et. ha több is, őszi tized 1, tizen alól 2 pénz a váltója; 
bárányból tizedet, Horváton a magyarok bárányából minden 
tizből egyet; de már az oláhokéből, ha száz volt is, csak 
egy bárányos gyapjas juhot vettek, méhrajból, borból szintén 
tizedet. Volt virrasztópénz, pl. Náprádon három évenként 
5 frt. Ugyancsak itt tretinapénz (i Irt. Sátoros ünnepekre (i 
10 tyúkot adnak innen. Vámot, pl. Sülelmeden, az urak szá-
mára terhes szekértől 8 dénárt, ürestől 4-et, gyalog ember-
től 1 -et vettek. A korcsmáriás rendszerint karácsonytól Szent 
Mihály napig az uraké, azonkívül a szegény ember is sza-
badosan árulhatott. Szolgálmánvokat a szerint teljesítenek, pl. 
Sülelmeden, «a mint rájok inponálják». A «mulcta» rend-
szerint így van körülírva: a ki fején, jószágán marad, 7 f r t ; 
földesúr kegyelme szerint exigáltatja. Széplakon, a ki vásár-
ban kardot von 7 frt 12 dénárt, a ki vért ont 20 frtot fizet, a 
mint mindezek a községeknél részletezve vannak. Az udvar-
helyi vámnak fele Hadadhoz, fele Csehhez való.1 A csehi jószág 
gazdasági állapotához becses jellemzést szolgáltat az a per, 
mely 1583-ban folyt Imrefi János s Gyulaíi István közt. 
Imreíi János, a fölperes atyja, meghalván, arany-ezüst marhái 
Forgács Margitnak, anyjának kezébe jutottak, a ki, mikor 
Gyulaíi László elvette, Imrefi pénzéből 2400 frtot ennek ke-
zébe adott. Mikor Gyulafi László meghalt, a ki testamentuma 
fő végrehaj tójává b. emlékű Báthori Kristóf erdélyi vajdát tette, 
(ez a maga személyében «Radnotthy Kendi Ferencz főtaná-
csosát és Dobzay István itélőmestert Cseh várában a Gyulafi 
L. testamentumának végrehajtására eresztette»). Forgács Mar-

1 Gróf Kuun G. marosnémeti levéltára cista A. fasc. A. XV., XVI. A csehi 
vár urbariuma. 
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git keze alá, a fölperes Imrefi János számára mert fizetni 
nem tudtak bizonyos részjószágokat rendeltek: Őrmezőt 
Doboka vármegyében, az ő részökre való vámjával egyetem-
ben, Sülelmedet vámjával és az ő részökre járó malomvám-
jával. A Gyn la fi István részét ezekből mindenütt kiadták. Ezen 
felül az Ardón, Szélszegen, Felső- és Alsó-Szivágyon (Közép-
szolnok) levő malomházakat, olv föltétellel, hogy a fölperes 
anyja, Forgács Margit asszony, azokat mindaddig bírhassa, 
mig a felül megnevezett adósság épen kitelik, mely jószágo-
kai a fölperes anyja, a fölperes képében s maga képében is, 
kezéhez vett volt a commissariusoknak rendelése szerint, me-
lyeket néhány hónapig birt is. Azután Forgács Margit, Gyulafi 
László özvegye, a fölperes anyja, meghált 1580-ban, ekkor a 
jószágokat kivették a fölperes kezéből s most is bírja Gyulafi 
István, kivel Imrefi János perel. Ebben vár először törvényt. 
Mikor Gyulafi László panaszolja Imrefi feleségül vette 
az ő anyját, költött volt el az ő atyjától maradt jusból 2700 
frtot, melyet éltében «szegény Gyulaffi uram meg nem adott, 
hanem nem akarván elfelejtkezni róla, hálának idején, testa-
mentom tételének idején ennekem meg hatta fizetni, voltak 
máshová is adósok, u. m. 1000 írttal, kyt Gyulaffy uram Banffy 
Tamásnénak levált volth, Mykoron az meghalt, kegyelmes 
uruk commissariusi, ú. m. Kendi Ferencz és Dobzáv István, 
Gyulaffi testamentumanak végrehajtására kimentek, a megirt 
2700 frtot s az 1000 frtot egybevetvén, egészben 3700 frtot, 
mely adósság megfizetését három részül hattak megfizetni, 
harmad részre kellett fizetni Gyn la ffy Istvánnak 1233 forint 
33 dénárt. Az ezerest hova fizette, arra nincs gondunk; de a 
233 Írtját és 33 pénzét kellett ő neki az én adósságomban.» 
Akkor Szentmihály napján lett volna köteles az adósságot az 
özvegy képviseletében kifizetni, mit nem hogy akkoron, de a 
mai napig meg nem tett. A vámosoknál vámpénzek voltak, 
melyeket Gyulafi István fölszedett. Búzák voltak csépelve, a 
ház szükségére valók, magvak is bőséggel. Búza-, zabasztagok. 

3* 
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Felföldi, diószegi, zilahi és erdélyi borok és csehiek bőségesen. 
Ménes lovak két foltban, több száznál. Sok szép gyermekló. 
Disznó, csak apró süldő, 200, szalonna bőséggel. Méh kosárral 
számtalan, méz azonképen egynehány veder, tyúk, lúd, páva 
és egyébféle majorság sok volt. Búza sok, kertbéli vetemények 
bőséggel, melyekhez Gyulafi uramnak semmi köze nem volt. 
Nagy öreg és apró ónpalaczkok palaczktokjaikkal egyetemben 
és ezen kívül egynehány rendbeliek «ón salak talnyerok, tal 
és talnver tokjaiwal» más fazekok bőséggel. Egy öreg sátor 
és más kisebb. Bőr palaczkok, öregek és öreg zzomakok tá-
borhoz valók. Puskák aczélosak és másfélék is. Öreg ládák, 
szekrények. Szekerek, kocsik, bőrszekerek. Ruhák, posztó ru-
hák ládákban. Aranyos és egyébféle paplanok, ágyhoz való 
instrumentumok. Tulajdon szőlejét az özvegynek mind Cseh-
ben, mind az egyebütt valókat, megszedette közel ()0 hordó 
bora volt, «kytt ehyak zedni kelleth», kiben még az özvegy 
is szedetett volt keveset. Azonkívül merthogy az özvegy Szent 
Mihály napjaiban halt meg, akkor, mikor minden földbeli 
búza- és árpavetését elvetette volt, mindezt a többi major-
sággal együtt elfoglalta és maga számára takartatta. Mind egy 
summában tesz csak a liquidum debitumokkal 32,000 irtot. 
A leveleket is István vette kezéhez.1 Ramocsaházi János al-
ispán, Akosi Ferencz és Baksai Bálint, középszolnoki szolga-
birák. fejedelmi parancsra 1583-ban tizenkét Apostolok napján 
mentek ki Udvarhelyre (Közép-Szolnok vármegyében) «nemi-
nemeo sententiaknak exequalására»; abban a perben, mely 
«indwltatott volth Urwnk eo felsege lengyel király eleott való 
koetésbeob). Egyfelől Imrefi, másfelől Gyulafi szabad akarat-
jok szerint «keoteotték volt magokat», «az néhai Ngos meg-
halt Gywlaffi Lazlone Forgach Margit aszony testamentoma 
zerént hagiatoth marhak adósságokkal egyetembe», egyéb 
restantiak. borok, búzák, arany, ezüst és minden ingó-bingó 

1 GK(i. Fasc. XVII., XIX., XXIII. 
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marhák dolgában, melyeket a testamentom szerint Forgács 
Margit hagyott volt Imrefi Jánosnak, úgy mint első urától 
maradt fiának. Megfogadta Gyulafi István a bírák előtt, hogy 
Imrefi Jánosnak ad kétezer forintot készpénzül, ezer forintot 
mindjárt meg is adott, a másik ezret nagy karácsony napjára 
Ígérte. A diószegi leveleket is átadta, s igéri, hogy a többit is 
átadja, a mit még talál. A kolozsmonostori konventnek 1584 
Mária születése előtti vasárnap kelt levele szerint Gyulafi 
István csakugyan letette azt az ezer lengyel forintot, melylyel 
Imrefi Jánosnak tartozott s melyet még Szent István vértanú 
napján kellett volna megfizetnie; azonban Imrefi csak most 
kapta meg a pénzt, a miről Gyulafit megnyugtatja. 

Gyulai Ferencz szilágycsehi (arx Sz.-Cseh) birtokának 
1689 junius 5-dikéről lenmaradi lajstroma szerint a csehi, 
völcsöki és benedekfalvi allodialis határon 238 kalangya búza 
termett. A benedekfalvi, ardói, sülelmedi és monói határból 
a dézma 87. A csehi majorbeli búzából Fejérvári István 114 
kalangyát csépeltetett, melyből a cséplőrészen kívül 42 köböl, 
másodja 6 köböl. A benedekfalvi, ardói, sülelmedi és monói 
tizedbúzát szintén Fehérvári csépeltette, összesen 117 köblöt. 
Ugyanez elvetett a csehi határon 66 köböl búzát.1 

1696 május l()-dikétől 1697 deczember 31-dikéig való 
időről fennmaradt Gyulai Ferencz szilágycsehi várának jöve-
delme. Leltár szerint 1696-ban a csehi határon 22 köböl búza-
vetés volt, melyből lett 173//13 kalangya 2 búza, ebből dézmá-
ban elvittek 8//13 kalangyát. Maradt az úrnak 165 kalangya. 
1697-ben 46 köböl és 2 véka búzavetés után termett búza 213 
kalangya. Dézmában elvettek 5/713 kalangyát. Maradt az úr-
nak 207/713 kalangya. 1696-ban dézmában jutott Monóból 1/13 
kalangya. Tóhátról 1, Sülelmeden 3, Benedekfalván és Szép-
lakon 2. 1697-ben a csehi határról 2//13. ardai határról 6//13, 

1 Megyei kiadvány a tisztviselők saját aláírásával. GKG. Nr. 17 18. 
- Kalangya vagy kereszt és kéve. 
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sülelmedi határról 6//10, széplaki határról 2//. Az allodialis s 
dézmakalangyák összege 397//10. Termett búza 233 köböl. 
1696-ban a csehi határon elvetettek 46 köböl búzát, 1697-ben 
45-öt, megőröltek 24 köblöt. Konvenezióban kijárt s egyebekre 
96 köböl. Restanezia 22. Még számot adnak a rostaaljakról is. 
(14 köböl). 1696-ban 8 köböl, 1697-ben 15 köböl zabvetés, 
mely 72 köblöt termett. Másé a két évben (éretlen) 31 köböl. 
Árpa, borsó, lencse 1 2 köböl. Az ökrök, tehenek, hízók, 
üszők száma 27, a juhoké 14, méhraj 32, méz 7 kantával, 
sertés 69, majorság 118, bor 102 veder, pénz, részben birság-
ból, befolyt 88 írt.1 

Prépostváriné Szécsi Kata feljegyzi, hogy Csehből az 
udvarbírák számadása szerint 243 hordó bort hoztak ki. 
A bor akkori ára szerint a hány-hánv vedresek voltak, 4700 
forint érték. Fiának öt faluját 15 évig ide birták minden szol-
gálatával, barmaival, a mely idő alatt gyermekeire egy pénzt 
sem költött. Báthori Gábor fejedelemségében minden szolgá-
jának Csehben fizettek. A havasalföldi hadban mind csehi 
jószágbeli költséggel járt. A bélteki kastélyt nagyobbrészt a 
csehi, egeresi, almási jószág építette. Ezenkívül minden héten, 
a míg nála voltak a gyermekei, Csehből hordatott élést, a 
mivel tartotta őket.2 

í. Hadi története 

A legrégibb adat Csehvárról 1319-ből való. A Kopasz-féle 
lázadásnak nagy részben Szolnok és Kraszna vármegye is szin-
tere volt s Cseh-vár parancsnokává Károly Róbert Elefánti 
Dezsőt tette, a kinek mint sebesvári várnagynak adományozta 
hűsége jutalmául a hűtlen Istvánnak és fiainak, továbbá 
Chuntha László fiainak, valamint Ördög Andrásnak és Botos 
Mikkísnak összes birtokait, a miért Cheewarnál, mely várat 
István, a Loránd vajda fia és Bekeh, a Kopasz nádor fia meg-

1 GKG. 22. — 2 GKG. A. läse. XV. XVI. 
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támadtak és felgyújtottak, ellenük vitézül harczolt, Volko és 
Derguech nevű várakat, úgyszintén Zylag birtokot a király-
nak visszafoglalta.1 

Szilágy-Csehnél a legnevezetesebb küzdelmek épen ezek 
közt, továbbá Bethlen Gábor s Prépostvári közt folytak, a mi-
ről később van szó. 

Elefánti Dezsőről van még pár becses adatunk. 1320 már-
czius és április 25. tájt Elefánti Bánffy Dezső a Chumpáz 
Lőrincz és Chuntha László nótájával Sombor, Iklód, Péntek 
stb. helységeket kapja s a beiktatás is megtörténik. Ugyan-
csak ekkor Elefánti Losonczi Dezső s az Aha nembeli Chentei 
János cserélnek. A cserét, mely szerint Elefánti Los. Dezső 
Apátiért Hosszúmezőt kapta, Csentei Jánostól, Károly király 
meg is erősíti. 1322-ben ~ is szó van arról, hogy Hosszúmezőt 
Elefánti Dezső mester, sebesi várnagynak Dellő-Apatiért adta 
cserébe az Aba nembeli Czente család; János fia János. Egy 
másik adat szerint a most szolnok-dobokai, akkor belső-szol-
nokvármegyei Hosszúmező annak első birtokosa a XIV. szá-

1 I. Károly Elefánti Dezső sebesvári kapitánynak a Csonipasz István és 
László, Beke János és Domokos, Ördög András János és Botos Miklós birto-
kait. több elősorolt érdemei között 1319 június 31-én azért adományozza, mert 
a midőn ezen Dezső a király megbízása következtében Csehvár királyi várat 
őrizné, István a Loránd vajda lia és Bekes a Kopasz ismert lázadók fia által 
a vár megtámadtatván és felgyújtatott, ezen Dezső a várból kitörve velők 
szembe szállott s dicsőségesen megharczolt, a midőn fogságba esett ugyan, de 
a király által kevés időre kiszabad itta tván, addig nem nyugodott, míg Bekesnek 
Valko és Istvánnak (Csompasz) Derguech nevű várát be nem vette s azokat a 
királynak át nem szolgáltatta. Ezek mellett még ezen Dezső mester a hűtlen 
Lothár fiainak Zylag nevű birtokát a király hatalma alá hajtotta (deo ulcionum 
et domino exereitum propiciante felici super ipsos obtenta victoria). Midőn 
pedig Adorján várat, melyet Kopasz jogtalanul tartott birtokában, a király vívta 
volna, a vár alatt Dezső megjelenvén s vitézül harczolván, a királynak kedves 
szolgálatot tett. Végül mivel összes felsö-magvarországi birtokait nejével, fiai s 
leányaival a lázadó Trencsini Máthé kezei közt hagyta, úgy állott a király 
pártjára s mellette híven mindvégig kitartott, holott Máthé a fiát megvakittatta, 
feleségét pedig egész haláláig börtönben tartotta. (Anjoukori okmánytár I. kö-
tet, 522. 1.) 

- Benkö kézirat 1). 25. Enyeden. 
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zad kezdetén Chente János, az Aha nemből, a Borzva hegyé-
vel adá cserébe Elefánti Dezső mesternek, sebesvári várnagy-
nak, Doboka-Apáthi helységért, e vásárt 1330-ban Károly ki-
rály erősítette meg. Dezső mester tehát a Losonczi Dezsőknek 
törzsöke.1 

Cseh, mint egyik végvár Szilágy felől, minduntalan ostrom-
nak volt kitéve. Azóta különösen, hogy a Szilágy (1538-ban) 
Erdélyhez szakadt, valahányszor a bécsi udvar valamelyik 
erdélyi fejedelmet elismerni nem akarta. Szilágy-Cseh vára 
mindannyiszor czélpontja volt a megtámadtatásnak.2 

I ' H j a ' O S T V Á l U Z S I G M O N D ALÁÍRÁSA. 

Mint fönnebb említők, a csehi vár hadi története Ele-
fánti Dezső vitéz kirohanásával kezdődik s azután a XVI-dik 
század közepéig nincs is mozgalmasabb élete. 

1565-ben Balassa Menyhért s Schwendi Lázár, Ferdinánd 
vezérei, visszahódították a középszolnoki várakat: de még 
ennek az évnek június havában János Zsigmond török segít-
séggel újra visszavette valamennyit, ezek között Cseh is ott 
van. Borsos Sebestyén í r j a : 3 1565-ben «Nagy-Bánvát a néme-
tek akkor hamar megvevék, mert a király (t. i. János) népe 
ugyan megadá nekik és Szérjédi (t. i. Serédi) István hamar 
a németek mellé álla és Cseh várát nekik ajánlá, abba is 
népet bocsátanak a németek. Majd a király Erdőd várát 
szállotta meg s be is vette. Schwendi Lázárnak az öcscse, 

1 Torma József gyűjt. Deésen. — - Kővári: Eni Épíi. Emi. 151. lap. 
:í Krcl. Múz. kézirattár. II. E. 10. sz., 11, 12. 1. 
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Schwendi Kristóf ott esek foglvá a hasának, kit a császárnak 
(t. i. Szoliinánnak) rabúl küldenek. Azt mikor megértették 
volna Csehbe, a csehiek a várat felgyújták és mind meg-
égeték, így menének ki belőle. Onnan indúla király Bánya 
alá, ezt megérték a Bányában való németek, Bányát meg-
gvújták és mind elégeték». 

A drinápolyi béke (1568) Csehet a Ferdinánd kezében 
hagyja. 

Az 1599-diki nagy vereség hírére (iynlaíi László sietve 
vonult vissza Erdélyen kívül fekvő várába, Csehbe.1 

1000-ban Cziehib (Sz.-Csehi) vára Básta birtokában. Kard-
csapás nélkül április 6-dika előtt megadta volt magát.2 

1(501 július 21-dikén Báthori Zsigmond a csehi táborból 
a Szebenszéknek parancsot ad. melyben a föld népének a felét 
a deési táborba rendeli;* Julius 27-dikén Báthori Zsigmond 
a csehi táborból levelet küld a nagyszebeni királybírónak a 
havaseli bojérok felöl.'1 

1615 november 26-dika előtt Prépostvári Zsigmondné 
Szécsi Kata számára tanúval látást tartottak, mely szerint 
Csehből a vármegye búzát vitetett Váradra, mikor a néme-
tek pusztítottak az országban és minden kapuszámtól szeke-
ret rendelt alája. Ugyaninnen Újvárba is vittek búzát." 

1010 november végén Bethlen Gábor Csehet elfoglalta 
s elfogta benne Prépostvári Zsigmond fondorkodót.6 Mint 
Sepsi Laczkó Máté ír ja: «a fejedelem Csehit megszállja, ágyú-
val löteti. megveszi, Prépostvári Zsigmondot benne megfogák». 
Széchi György közbenjárására 40.000 írtért kegyelmezett meg 
neki a fejedelem.7 

1010 deczember 27-dikén Bethlen Gábor Váradról levelet 
küld Prépostvári Zsigmondnénak, Széchi Katának, a ki pa-

1 Bethlen : História de rebus Transsylvanicis. 425. 1. - Szádeczk}': Erd. és 
M. V. t. Okitár. 511. 1. :í U. o. 426. 1 4 U. o. 427. 1. — 5 GKG. marosnémeti 
lt. cista A. fasc. XV., XVI. (i Horvát M.: Macji/arorsz. tört. III. k. 505. lap. 
7 Sepsi Laczkó Máté Krónikája. (Gróf Mikó : Erd. Tört. Adatok. III. k. 167. 1.) 
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naszkodott, hogy a Chiehben bizonyos ideig hagyott gyalog-
katonák zsarolnak. Tudatja, intézkedett: «afféle dolgoknak 
békét hagyjanak és vagy ked akar az urához kijönni vagy 
az ura oda bemenni, szabados kijövetel, bemenetel és ott való 
múlatás engedtessék tőlök. Ezt rabságnak kegyelmed nem 
mondhatja, hogy azokat oda rendeltük, mert maga is tud-
hatta kegyelmed az felljül való esztendőkben Magyarországhi 
birodalmában német császárnak ő lelsé»ének az üdőnek 1111-O 

voltához képest minden várakban inkáb prsesidiumja volt, 
de azért az helyeknek tulajdonsághát ugyan az possessorok 
és földes urak birták. Mivel az mostani indulatnak orszá-
gunkra haddal való eredeti ott vett egyik helyen bizonyos 
és fő fundamentumot, bizonyos ideig, míg ez felindult állapot 
nem csendesedik, azok által vigvázásunknak kell Chieben 
lenni: ez alatt esiendes várakozásban legyen, minden jószá-
gában való administratiokat szabados állapottal, szintén, mint 
az előtt, véghez vihet». Megparancsolja ismét Chukat(?) Ist-
vánnak, hogy jószágainak bántódása ne legyen.1 

A kolozsvári, csehi, somlvai és kővári prsesidiariusok 
fizetésére az ország pénzéből vagy kölcsönpénzből két havi 
pénzt utalnak ki az ország Szebenben tanácskozó consiliariusai 
és követei 1685-ben.2 1686 július 11-dikén Gyulai Ferencz 
követ írja a deputatusoknak, hogy Schaerffenberg generálissal 
alkudozva, ez kérte Kolozsvárt, azután Beszterczét, azt adva 
okúi, hogy Várad felé kell vigyáztatni belőle; pedig ott volt 
a kezükben a közelebb eső Szatmár, Ecsed, Szent-Jobb. 
O egyiket sem adta a kértek közül, de odaadta Csehet, csak-
hogy kielégítse valahogy a generálist.3 1687 november 20-dikán 
Szebenből írja Bethlen Miklós az erdélyi tanácsosoknak, depu-
tatusoknak s főrendeknek: «Az Istenért siessenek, a kik itt 
Szilágv-Csehből búzát, zabot mit cseréltek, embereket küldeni 

* CiKG. marosnémeti lt. cista C. fasc. XXI. — 2 Alvinczi Péter Okmány-
tára. I. k. 56. 1. — « U. o. 338. 1. 
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és administrálni, hadd hidjék cl s annál inkább ne gátolják, 
ha kik mit innét ki akarnak vinni.»1 

.1. Várnagyok, várkapitányok. 

1547-ben előbb özv. Drágfi (iáspárné, most özv. Druget 
Antalné Anna Cheh várának várnagya, Dobóczi Máté hatal-
maskodott Kusalyi Jakcsi Mihálynak hadadi, nagysolymosi, 
völcsöki, kissolymosi és kelenczei jobbágyain, a miért Jakcsi 
meg is idézteti Dobóczit.2 

Ugyanitt Kusalyi Jakcsi Mihály levágta a nyakkalodát, 
a miért megintik őt a lenti özvegy és Cseh várbeli várnagya, 
Lelei Május Máté." 

1553-ban özv. Drágfi (iáspárné, Báthori Anna, ki most 
Báthori (iyörgy neje és gyámolt fia, Drágfi György közép-
szolnoki Cheh várának várnagya Vasadi Selindi János.4 

1560-ban Báthori György alperes személyében a «few 
wary és chyehy» udvarbírák: Beszegei Pál és Morvái Kristóf 
vitézlő személyek jelentek meg törvényben Yalkai Miklós 
felperessel.5 

1577 augusztus 6-dikán Somtvai Báthory Kristóf Közép-
Szolnok vármegyének meghagyja, hogy Gyulafi László kis-
nyiresi Komornyik (Ivomornyk) Mihály szilágycsehi procatora 
ellen, hűtlen kezelés miatt föllépvén, Komornyik a fejedelem 
elé idézendő.0 Augusztus 27-dikén középszolnoki szolgabírák 
jelentik is a fejedelemnek, hogy parancsára megidézték Ko-
mornyik Mihályt. 

1584-ben Cheh várának igazgatója Pestesi István.' 
1041 november 30-dikán Kaplyon Ferencz, középszolnoki 

szolgabíró Liszti Ferenczné Gyulafi Borbála hívására Szilágy-
Cseh városban megjelenvén Barcsai Zsigmondné (iyulaíi Bor-

1 Alvinczi Péter Okmánytárit II. köt. 27(5. lap. Lelesz, Act. an. 1547. 
fasc. 2. nro 39. — :í U. o. 51. — 4 Orsz. lt. Km. conv. lad. 2(5. In. 5 — 5 GKG. 
A. fasc. II. — U. o. 7 Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. Sn. 67. 
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bála asszony tiszttartóját, Boda Balázst, meginté, hogy a mely 
jobbágyok meg nem esküdtek volt. Barcsainé azokat a job-
bágyait állíttassa elé a kolozsvári terminusra. «Csehi jobbá-
gvokra executiora való admonitio.» 

Apafi fejedelem 1066-ban csehi várkapitánynak és közép-
szolnoki alispánnak küldi ki Hátszegi Kristófot, a mikor is 
utasítja Lompérti Balajti Lászlót és Szakácsi Horváth Miklóst, 
hogy őt beiktassák s úgy a nemesi, valamint a magyar és 
német vitézeket neki alárendeljék s azoknak kötelességükké 
tegyék, hogy engedelmeskedjenek. 

1672-ben Szilágy-Cseh főkapitánya Bánfi Dénes.1 

1680 január 29-dikén Ladányi János, ezelőtt a somlyói 
várőrség lovas zászlótartója, most pedig a csehi végvár helyet-
tes hadnagya és görgényszentimrei Krájnik István, a szilágyi 
fejedelmi javak Cseh várában lakó gondviselője előtt szerző-
dést kötnek Perecseni Lindvay, másként Kovács Mihály és 
nővére, Erzsébet, Hunyadi Kis Mihály, szilágycsehi katoná-
nak a felesége.2 

1687-ben is Krajnik István a fejedelmi jószágok gond-
viselője. 

1 Nemz. Múz. Kecski-lt. — - Nagyv. Múz. Bit. e. 
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/. .4 vár fekvése, épületei, fölszerelése 

A had ad i vár «a község felvégén, egy magas hegy nyúl-
ványon emelkedett. Csak déli s nyugoti oldalán állt szaba-
don, többi oldalain a felette elvonuló magasabb hegyláneztól 
csupán mély árok választotta el.»1 Bél Mátyás 1753-ban ezeket 
mondja Hadadról: 

Hadad várát a hadadi Wesselényi családnak Báthori 
István lengyel király adományozta roppant uradalmakkal. 
Magas hegyek veszik körűi. A város, mely mellette fekszik, 
egykor népes volt, most gyéren lakott. Egyes lakosztályok 
vannak még benne, melyek a vendégeket befogadhatják. Azon-
ban csakhamar összeomlik teljesen, ha nem restaurálják. 
Pompás vadaskertje van, minthogy bővelkedik a vadak min-
den nemében. A városka mellette bár kicsiny, de hetivásárai 
vannak és bortermelése virágzó.1 

A vár ma — írja Bunyitav 1887-ben — a földdel egyen-
lővé van téve, csak a meredek oldalakon látszanak még fa-
lainak maradványai. Helyén a Wesselényiek kastélya emel-
kedik, mely a múlt század ismeretes kettős fedelű styljében 
épült. Romjainak, nevezetesen pedig félköríves, de azért 
XYI-dik századi kaputornyának alakját föntartotta egy 1791-diki 
rajz, a melyet a kastély egyik termében őriznek. 

1 Bunyilay: Sziláfjíjmefiije középkori műemlékei. 17. 1. —- - Bél Mátyás: 
Comp. 127. 
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A hadadi vár romjairól a Friebeisz István szerkesztette 
Délibáb képes naptár 1858-diki évfolyamában jelent meg egy 
rajz, mely a Wesselényi-kastélyban őrzött s itt közlött képpel 
egyezik.1 

Hadad vára szintén színhelye volt a vármegye gyűlései-
nek s egyéb intézkedéseinek. így 1716-ban azt határozza a 
vármegye, hogy a csehi vagy a hadadi vár építtessék fel 
inkább a somlyai kastély helyett.2 Az 1740 április 26-dikán Ha-
dad várában tartott gyűlés alkalmával el is határozzák száz 
szekér mésznek égetését és Hadadba szállítását az immár erő-
sen megrongálódott várnak kijavítására, «mivel e vármegyé-
nek gyakori gyűlésezések alkalmával mindenféle rendeknek 
eleitől fogva jó nyugodalma s háború idején is egyedüli re-
ceptaeuluma». A szükséges munkaerőt is megállapítja a vár-
megye, kirendelvén: a csehi járásból 20. a zilahiból, peéri-
ből és tasnádiból külön-külön 10 10 szekeret egy hétig való 
kőhordásbeli szolgálatra; valamint járásonkint ugyanannyi 
számú gyalog kezes embert kőhányásra. Meghagyja egyúttal 
a szolgabíráknak, hogy, a mint a határozatról értesülnek, a 
végrehajtás iránt legott intézkedjenek.* 

A hadadi várról hallunk még ily apró adatokból: 1703-
ban, mikor Hadad vára a Wesselényi István középszolnok-
vármegyei főispán birtoka, itt a III. Károly kir. bírái a Sar-
masági György hagyatéka ügyében vallatást végeznek. 1707 
augusztus 24-dikén a vármegyei tisztikar parancsolja, a közép-
szolnokvármegyei nemeseknek, hogy a «Palocsai ezredből» 
való szökött katonákat megfogják és Hadad várában Ilucz 
György kezébe adják. «A nemességből prestalt és itthon levő 
zsoldosokat» pedig a vármegye augusztus 29-dikén Leién 
tartandó gyűlésén 500 l'rt birság alatt bemutassák.4 1712-ben 
a Polniczav máskép Hadadi Helena ellen vitt bűnperben 

1 Kővári irt mellette a várról rövid ismertetést az említett naptárban. 
(96 —98. 1.) — - Szv. lt. P G 277 1. — Protocoll. 1744 1761 ; 97. 1. — £ Ere-
detije Bit. X.-váradi Múzeum. 
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említés történik Hadad várának sánczáról. 172") julius 7-dikén 
Hadad várában letartóztatásban van gr. marosnémeti Gyulai 
Istvánnak ardói örökös jobbágya, ifjú Pataki Mihály, a kiért 
kezességet vállalnak más ardói jobbágyok.1 1733-ban a Fodor 
Zsigmond birtokáról szóló osztozkodó levél Közép-Szolnok 
vármegyében in Castro Hadadiensi kél.2 A hadadi várban 
1733 február 25-dikén letartóztatva van gr. Gyulai István 
győrtelki jobbágya is. Rojb Simon, a kiért most kezesek lesz-

nek 300 forintig.3 Az itt 1747 január 5-dikén tartott marchalis 
gyűlésen hirdették ki Losonezi alias Csomor Mártonnak Fer-
dinánd királytól kapott ármálisát, melyet előbb már Nógrád 
megyében Losonezon, később Szatmárnémetiben is kihirdettek.4 

Hadad várával már szerencsésebbek vagyunk, mert meg-
lehetősen régi időből ismerjük körülményes leírását. 

Már 1680-ból kezdünk tájékozódni. Ekkor Veres István, 
középszolnoki szolgabíró s Móré Péter, assessor, Hadad várába, 

H A D A D VÁRÁNAK K A P U T O R N Y A A XVI. S Z Á Z A D B A N . 

' GKG. C. XVI — 2 Jlt. — :í GKG. C. XVI. — 4 Jlt. 
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Wesselényi Pálhoz mennek, az ő emberei előtt a fejedelem 
«bizonyos» instructióját s certificatióját felolvassák. A vár töm-
löezajtaja előtt való bemenő alkalmatossággal, a bal kéz felől 
való szegelet-házban, mely porkoláb házának is neveztetik s 
a mely várbeli háznak egyrészről szomszédja a sütőház, más-
részről a kapuközi: ott találták Hadad városának három hites 
polgárát s előttök olvasván a kezükben levő instructiót s cer-
tificatiót, ezek mindhárman egyenlő akarattal válaszolák: eb-
ben ő nagysága semmit se bizott rájuk, ők jobbágyai, de az 
úrnak hírt adnak, «hanem kegyelmetek párt adjon benne».1 

1703 november 25-dikén Hadad várát s a hozzátartozó 
jószágokat leltározzák.2 

Ekkor van alkalmunk körülményesen megismerkednünk 
a vár berendezésével, a maga helyén szemlélvén a legutolsó 
kis szöget is. 

Tekintsünk tehát körül, nézzünk meg mindent apróra, 
járjuk be a viharos idők elsöprötte termeket, azoknak az im-
már szintén foszladozó papírlapoknak a kalauzolása mellett. 

A hol a várnak külső piaczára kijárnak, a kapu előtt 
mindjárt egy árkot pillantunk meg, mely fákkal van szegé-
lyezve. Az árkon jó híd vezet keresztül. A híd előtt egy tagéin 
vasrekeszszel. Tovább egy tölgyfadeszkából való kapu, két 
felé nyíló, a kapun egy kis ajtó, mindegyik vassarkokkal s 
mindegyiken jó reteszek, két lakat is van hozzá. Ezen a kapun 
a külső piaezra jutunk, a hol jobb kéz felől van egy hosszú, 
sövényből való, szalmával fedett házikó, rossz ajtóval, puszta 
ablakkal. Az ajtón vasretesz. E mellett egy lóistálló, tizenkét 
lóállású, tapaszos, a vár kerítéséhez ragasztva; az ajtaja csak 
közönséges és fasarkon forgó, a három ablak helyén valami 
kis fatáblácskák vannak; a hidlása jó. Előtte egy vályú. Az 
istálló szalmásfedelií, fala mellett vagy két gerenda. Bal kéz felől 
ismét a kőfal mellett van egy rossz, dűlőfélben levő istálló, ez 

i wi . — 2 Orsz. lt. U. et. Conscr. fasc. 64. nro 17. 
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is szalmásfedelű, rossz ajtóval; ennek végében egy hintószín, 
melynek kápuja «nem derekas», két felé nyiló vasreteszszel s 
lakattal ellátott. Faalkotmány az egész, oszlopokra csinálva, 
tapasza nincs, szalmával fedett. A színben négy hintó van, 
kettő új, a harmadik ócska, hiányzik az első két kereke; a 
negyedik jó. A hintókhoz szükséges eszközök mind megvan-

HÁHÓ W E S S E L É N Y I HADAIM K A S T É L Y A . I. 

nak; van továbbá egy leptika1 egész fölszereléssel, egy tél 
szekér rudastól, a kerekei, tengelyei vasasak; gyékény négy 
darab, eke vasastól egy, egy pár új talyiga, hányt-vetett rossz 
talyigák, ekék, jármok vannak a hintószín «általgerendáira» 
rakva. Tégla is van 150 drb. Egy új, hintóhoz való kerék, 
vasa lati an. Azután egy elvetett lektika, egy kis fakó szekérke 

1 Voltaképen lektika, «zecezelszék». Gijaloghinló, kólya. Oly hintó, me-
lyet két öszvér vagy két ló visz. (Páriz-Pápai.) 

Dr. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monographiája. II. O 
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(vagy tíz vaskarika rajta) egészítik ki a hintós/ín tárgyait. 
A hintószín mellett van egy harangláb, azon egy nagy ha-
rang. A harangláb alatt egy nagy szék s egy fakó kerék, me-
lyen két vaskarika van. Tovább egy szántalp összecsinálva, 
azután két rossz üres hordó. A szín falánál néhány gerenda, 
már meg is faragva, ugyancsak a külső piaczon négy talpfa, 
az is már megfaragva. A külső piacz kőfallal van körülvéve. 
Innen tovább menvén következik a várnak belső piaczára 
szolgáló kapu, mely előtt egy árok húzódik s ezen egy kis 
zsindelyes hidaeska, épen zsindelvezés alatt. Ott fetrengett az 
árokban két ártány, jó kövérek s ugyan szalonnának hizlal-
vák. A vár fala mellett «egy zsindelvezés alatt tölgyfadeszkából 
való szuszék 1 egy végben nyolcz falábra van csinálva, minde-
nik szuszék vassarkokon és hevedereken forog, rajtok vas-
retesz és fedél. Az egyikben van 20 köböl zab. a másikban 
8 köböl búza, a harmadikban 25 köböl tiszta búza, a negye-
dikben 23 köböl rozs, az ötödikben 193/4 köböl árpa. A szuszék 
fölött három rossz hordó s egy gyékény. A belső piaczra szol-
gáló kapu felvonó s rajta egy kis eme leső2 jó tölgyfadeszká-
ból van, láncz a kapuhoz s emelcsőhöz 3 van, hozzávaló 
lakat 2, a reteszei is megvannak. E kapun belépvén jobb 
kézre a kapu közt látunk egy kis alacsony rabházat, ugyan-
ott a kapu közt egy kásatörő áll, s megint csak itt egy só-
őrlő maimocska minden fölszerelésével. Rabvas 20 darab. 
Ugyancsak iü a kapu közt egy mély tömlöcz, az ajtaja jó, 
lakat is van rajta. Szintén itt egy ülővas. Tovább haladván 
nnét, jobb kéz felé van egy boltos ház,3 a porkoláb szállása. 
Az ajtaja pártázatos félszeres, egyébkent immár ócska, vas-
sarkakon s hevedereken forgó, zárja nincs, e helyett kívül 
valami rossz retesz van rajta. Az ablaka valami hitvány lan-
tornával van beragasztva. Benne egy ócska csupros belőlfűtő 

1 f'umcra. Búzás, lisztes, gyümölcsös kas. (U. o.) — 2 Emelcsös híd, pons 
arrectarius, ducti t ius; emelcsös kapu cataracta, porta pendula. (U. o.) — Bolto-
zatos, bolthajtásos szoba. 
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kályhás kemencze. Ebből a házból bélelt ajtó nyílik egy má-
sik egvablakúba; de már abban semmi sincs, puszta. Odább 
egy élésház, melynek ajtaja a vár piaczárói nyílik; de csak 
parasztajtó, kívül retesz s lakat. Ebben az élésházban van 
egy csepűtartó szuszék, 4 lisztes hordó, 2 káposztás hordó. 
3 kád, 3 rossz üres hordó, 24 köböl köles, 9 köböl kender-

HÁHÓ W E S S K I . l í N Y I HADADI KASTKLYA. II. 

mag, 10 orja, 10 háj. 1<S hárskötél, 7 tavalyi háj, 4 csigakö-
tél. 24 fatányér, 12 apró fatál, 3 rossz vasrosta, egy szaka-
dozott bőrrosta; holmi apró bőröcskék, már kikészítve, 33 drb, 
1 szarvasbőr, bivalyborjúbőr, másfél talpbőr, 2 bárd, 3 vas-
horog. mészárosoknak való, az egyik hármas, egy rossz láda, 
25 báránybőr, egy sütőteknő, 1 borjúbőr, 3 zsindelvező sze-
kercze, 3 vadászháló, 3 drb kősó, igen nagyok, 2 szakálas és 
1 «klomparki»1 puskacső, 1 borjúbőr, 2 jó cseber s 1 rossz, 1 

1 Krombach, a hol nagy vasgyár van ma is. 
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kézi fűrész. Az élésház végében van egy kis boltos házacska, 
az ajtaja félszeres, vassarkos, hevederes, egy jó retesz is van 
rajta, nyílik pedig a vár piaczárói; benne egy ócska, belül 
fűtő kályhás kemencze, továbbá egy kis nyoszolva, semmi 
egyéb. 

E kis házikó mellett dél felől van a konyha, melynek 
ajtaja felszeres, vassarkakon, hevedereken forgó, de zárja 
nincs. Ablakhelye egy, de semmi sincs rajta. A konyhában 
ezek vannak: 2 kisebb s egy nagyobb nyárs, 2 tábla, 1 asz-
talka lábastól, 1 ostyasütő vas, 4 kondér, 2 cseber, 2 víznek 
való kád, 3 vasserpenyő, 1 rézmozsár törőstől, 2 mosogató, 
1 pecsenye alá vas, 1 tormareszelő, 1 üveglámpás egy karika 
híjával, 2 vágó kés, 1 rézmedencze, lisztnek való, van vagy 
3 fatál s egynéhány fazék a szakács keze alatt. 

Folytatólag egy boltos házat lelünk, a mely az előtt 
sütőház volt, az ajtaja a félszeresiről kinyíló ócska lévén, 
«nein igen derekas», fasarkakon forgó, nyílik a vár piaczárói, 
akkor (1703) Kengyel Gábor úr szállása; de nincs benne semmi 
leltározásra való portéka. Ebből a házból egy kis házacskába 
jutunk, ennek is hasonló az ajtaja, benne egy ócska belül-
fütő kályhás kemencze, ezt is maga Kengyel Gábor uram csi-
náltatta. A házon egy rossz töredezett fél, foglalt üvegablak, 
a mely szintén a Kengyel Gáboré. 

E ház mellett, a folyosóra szolgáló lépcsőnél, van ismét 
egy «bolt». Az ajtaja nem derekas, vassarkakon forgó, kívül 
retesz rajta, lakat is van hozzá. Ez az ajtó is a belső vár 
piaczárói nyílik; az ajtó mellett egy puszta ablakhely. Ebben 
a helyiségben 20 hordó bor van, melyek 82 vedret tartalmaz-
nak. Van azután még 1 veder, 1 lelni diu), 1 réztölcsér, egy vas 
szivárvány, 1 fazekasnak való korong. Tovább haladva van 
egy seres ház, az ajtaja rosszas, fasarkon forgó, retesz kívül, 
lakat is rajta, szintén a vár piaczárói nyílik. Ablaka nincs. 
Benne méz félhordóval sonkolyostól, mely 220 vedret tartal-
maz: 3 eczetes hordó, egy sincs teli. 1 nagy öreg hordó pá-
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linkának való, poshadt szilvával tele, 1 viaszos sajtó egészen 
fölszerelve, egy kis lelni, egy vastaraczk; de semmi hozzá-
valója. Folytatólag van egy, ugyan a vár piaczárói nyíló 
boltos ház; ajtaja ócska és rosszas, vassarkai és hevederei 
megvannak, kívül retesz van ra j ta ; egy ablak helye csak pa-
pirossal van beragasztva. Egy belőlfűtő kályhás kemencze a 
házban, egyéb semmi, a mi a leltározásra alkalmas lett volna. 

BÁRÓ W E S S K U - X V I HADADI KASTKL.YA. III . 

Ebből a házból ismét egy bolt nyílik, valami félszeres, hitvány 
ajtóval, a melynek sarkai vasból valók, hevederekkel, itt 
sincs semmi. 

Ugyancsak a vár piaczárói nyílik — e boltos ház mel-
lett a kapuköz felől egy sütőház, szintén boltos, az ajtaja 
félszeres körűi pártázatos vassarkakon forgó, vasból valók 
a hevederei, rossz fordított kilincs rajta. Benne egy sütő-
kemencze, 3 jó teknő, 4 szita, 1 sütőtábla, 2 eczetes hordó, 
az egyik üres, a másikban van valami kis eczet, 1 rézmo-
zsár verőstől, 2 üst, az egyik katlanba van csinálva, 3 tepsi, 
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1 rézmedencze, 3 cseber. E sütőház mellett, ugyancsak a kapu 
felől, a vár piaczárói nyiló boltos ház ajtaja csak félszeres 
vassarkakon forgó, valami fazárja van; van egy üvegablaka. 
Benne egy belől fűtő paraszt kályhás kemencze. 

A belső vár piaezán kőből rakott mély kút (fölötte egy 
kis, zsindelylyel födött színecske), vízhúzásra szolgáló kerék-
kel, egy lánczczal s egy vasabroncsos vederrel. A kút mellett 
egy víztartó kád. 

Ugyancsak a belső vár piaezán van egy méhsörfőző üst 
katlanba csinálva, valami ócska kád 4, három «kiváltképen 
nem derekas»; szappanfőző kád, 2 rossz hordó s egy esővíz-
nek való kis kádacska; egy rossz, mázőrlő, fazekasnak való 
maimocska, a kövei jók ; öreg szuszék fedelestől s egy ron-
gyos búzáskas. 

Ennyiből áll «az alsó contignatio» s «az abban levő 
egyet-másnak inventálása», most az ezen épületek alatt levő 
pinczék következnek. Először is a porkoláb szállása s az élés-
ház alatt a vár piaczárói nyíló pincze; ajtaja ké t fe lé nyílik, 
mind a két ajtórésznek vassarkai, hevederei, kívűl-belűl vas-
reteszei vannak, lakat is hozzá. A két szakaszú pinczében 
van Bethlen Lászlónénak 166 veder bora (nvolczadfél hordó), 
Wesselényi Istvánnak 1'2 hordó idei bora, 381 vederrel, ta-
valyi 3 hordó, 115 vederrel, hordókra való vasabroncs 4, 
golyóbisöntő taraczkhoz való 1, három kis átalagocska, két 
hordó lőre, egy kis bádogtölcsér. A sütőház alatt van egy 
kőpincze, az ajtaja igen rosszas sarkakon, hevedereken forgó, 
retesz rajta, hozzávaló lakattal, ebben a pinczében 4 hordó 
káposzta van. A pincze torka felett egy leveles folyosó, az 
asszony házából járnak bele. 

Az alsó contignatiónak, a pinczének s a vár piaezán le-
vőknek szemléje után térjünk a vár felső contignatiójára s 
ezt vegyük szemügvre. 

A felső emeletbeli helyiségek előtt levő folyosóra egy 
fából való zsindelyes lépcsőn feljutván kelet felől, a folyosó-
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ról egy nagy «tánezoló palotába» é rünk; az ajtaja bélelt, vas-
sarkakon, hevedereken forgó, egy pléh is van rajta, de kulcs 
nincs hozzá, a fordítója még megvan. Öt ablakából kettő 
hat részre, három pedig négy részben nyílik, mindenikhez 
ónba foglalt üvegablakok vannak. Az egyiken rostélyhelyek 
két vasrúddal. Van benne három hosszú táblaasztal lábastól, 
négy hosszú karszék, kilencz darab keskeny paraszt fogas, 
ötben hozzávaló vasszegek, vagyis fogak, a többiben semmi. 
Van továbbá egy fenyődeszkából készített pohárszék, az aljá-
ban két záros fiókkal, melyek «egy rekesztesek», ajtaja nincs. 
Muzsikásoknak való hely is van felpóczolva, az is fenyődesz-
kából két oszlopon. A teremben egy pár szarvasaggancs, 
vasabroncsokkal összefoglalva «gyertyatartónak való koszorú» 
veres színre festve, egy vékony lánczon függ, melyen nyolcz 
vasgvertyatartó van. 

Ebből a palotából egy ebédlő palotába j u t u n k ; az ajtaja 
fenyődeszkából való, bélelt vassarkakon forgó, egy jó pléh 
rajta kulcsostól, fordítóstól. Ennek a szobának ónba foglalt 
három üvegablaka van, huszonkét karikája hiányzik. Van 
benne egy zöld mázó belőlfűtő kályhás kemencze, egy asztal 
lábastól, ezen valami ócska kopott szőnyeg. Egy kis asztalka 
lábastól, négy hosszú karszék, melyek közül kettő rövidebb, 
még más karszék is van öt, mindenik festett; egy rendes 
pohárszék, az alja fiókos, záros, hét darabból álló; keskeny 
közönséges fogas, minden «készségével», falra való. Rézgyer-
tyatartó kettő a falra felszögezve. Fából való gyertyatartó is 
van kettő, szintén föltéve. Asztalra való rézgyertyatartó, vas-
koppantóstól. Még egy ócska összehajladozott óngyertyatartó 
is van. A pohárszék fiókjában egy hosszú asztalra való szarvas-
bőr. Egy ónmosdómencze kannástól. Egy kis óntálacska s 
egy kis óntányér, mind a kettő már lyukas. Bányai fakupácska 
három, fedelestől valamennyi. Egy csomó apró kulcs, egy kis 
vaskarikában két kristálypohár, három vascsat. egy rossz la-
kat, egy jó ónsótartó, egy vastag üvegpohár. A pohárszék 
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körül négy fakupa s pár fatányér. Egy óntálacska, egy soktele 
selyemmel varrott végű törülköző kendő, egy jó abrosz és egy 
ócska, «semmire kellő pohárszékre való» (tehát csak dísz), asz-
talkeszkenő három. Pávatollból való legyező kettő, egy na-
gyobb s kisebb. 

Pohárszékhez való láda egy, fedeles, retesz is rajta. Egy 
ócska pinezetok, semmi nincs benne, egy nyoszolya, három 
dikta 1 derekalj is van rajta, egy viseltes ócska kék selyem-
paplan, veres selyemmel és czérnával varrott lepedő kettő. 
Diktából való három fű alj (t. i. fej alá való), selyemmel var-
rott, virágos párnahajak rajta. Egy viseltes gyolcs főalj, ezen 
is hasonló párnahaj. Egy-egy közönséges, nem igen nagy 
paplan ezen ágybéli készséggel együtt találtatott. Ebből az 
ebédlő palotából nyílik tovább «egy festett mennyezetű szép 
ház» (t. i. szoba), az ajtó bélelt s hozzá még festett is, jó 
borított pléh van rajta, hozzávaló kulcscsal s fordítóval együtt, 
sarka és hevedere fehér ónvas, másként igen szép munkájú. 
Ennek a háznak két üvegablaka van, ónba foglalva, az egyi-
ken vasrostély is van. Ez a ház két felé van rekesztve; a re-
keszték alsó része fenyődeszkából való, asztalosmunka, fes-
tett: a felső része pedig hasonlóképen festett farostélyból 
való, az ajtaja félszeres pártázatos, az is festett, egy kis toló 
zár van rajta, sarkai, hevederei vasból valók. A rekeszték 
falai bécsi veres kárpittal vannak bevonva egészen körös-
körűi; szép széles talpú rézfogakkal vagy is szegekkel vert 
fogas rajtok. Egy keretes mappa, azonkívül is három kisebb 
mappa mindegyik falra függesztve. Ezek mellett egy pár igen 
hosszú, régi tört ezüstös sarkantyú, egy csonttal rakott zeczel 
szék hozzávaló bőrvánkostól. 

Majd egy új asztal lábastól, rajta egy meglehetős sző-
nyeg. Egy kalamáris tokostól papirostartójával együtt. Egy 
czifra aranyfüstös pennával is és egy porozó, hozzá ostyatartani 

1 Ezerjóffwel (dictanus) megtömött. 
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való rossz skatulya. Levélpecsételéséhez való kis vastáblácska. 
Ennek az asztalnak fiókja is van, s benne két csomó porozó, 
valami mérő serpenyőcske és bádogból való koppantótar-
tócska. Van még egy közönséges asztalka új, lábastól. Golyó-
bis önteni való vaskalán és egy fatálacska. Két karszékecske 
is. viseltes ugyan, de meglehetős szőnyeg van rajta. 

Ebből a házból kelet felé nyílik egy kis bolthajtásos he-
lyiség, melynek az ajtaja félszeres párlázatos, vassarkakra 
van csinálva, reteszszel. Három kis «lövő ablakocska» rajta. 
Benne hintóba való bársony vánkos egy, zöld posztóból való 
vánkos egy, kék posztóból való is egy. Egy szép úri hegedű 
tokostól. Egy koboz. Egy kis hegedűcske. Egy medvebőr, egy 
rossz hitvány szőnyeg, egy ruhatisztító új seprőcske, egy 
pávatollból csinált kis legyező. Ruhatisztító ecset. Szarvas 
szarvából csinált puskához való palaczk. Valami rossz er-
szény, két kis könyvecske. Hajporozó bádogból való. Egy 
fehér láda bezárva. Egy nagy öreg virgina1 ládástól. Vannak 
pinczetokok is, az egyikben <S üveg, kristályból való, az ötö-
dikben (), a hatodikban <S, a hetedikben (> ónpalaczkocska, a 
nyolczadikban () üvegpalaczk. Egy skatulyában valami leve-
lek vannak. Egy ostábla. Egy pár kengyelvas, két dolmányra 
csatlósnak való rézkapocs. Valami rossz óntál-darab, egy 
török síp, egy német zabola, karmany zabola2 3, vastőr 2, 
két darab kötél. Hintóhoz való holmi darab vasak egy kis 
dézsában. Négy darab vas hintóbakjához való, egy bőrös 
láda, egy nagy skatulya pecsét alatt, de semmi sincs benne. 
Ivét sing vas. Egy kis ócska zöld ládácska, bezárva. Puska-
porhoz való. egy bőrrosta és egy kis szitácska. 

Egy ónpogácsa és két darab fogolyháló. Van még egy 
pinczetok (a kilenezedik) 7 üvegpalaczk benne. Egy vasas 
zöld ládácska, üres. 

1 Virgyina, virginale. zongorafele billentyűs hangszer, mely akkor divat-
ban volt. — 2 Zabla, melylyel kormányozzák a lovat. 
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Ennyi minden van e kis szobában. Most a feljebb em-
lített két felé rekesztett szobának kemencze felől való részét s 
az ott lévő holmikat lássuk. «A rekesztésben bemenvén», ta-
lálunk egy veres márványkő asztalt, a lábai vasból valók, 
van egy vaságy is. Falra való szőnyeg kettő, az egyik jó, a 
másik már viseltes. Egy üveg lámpás, egy rozsdás pánezél-
ing, két bőrös láda, egy hintóba való ládácska. Hintóba való 
kopott bársony vánkos. Egy zöld posztóból való, vászonnal 
bélelt párnazsák. Hintóba való zöld posztós vánkos. A kőfal 
oldalában egy záros zöld armarium,1 az ajtócskája vassarkakra 
van csinálva, az armarium három részre van osztva: az alsó 
részében fedeles, lábas kristálypohár, igen szép, metszett 
munkájú 10 darab, egynek a talpa el van törve. Egy fedeles 
kristálvkancsó s egy kisebb, melynek nincs fedele. Lábas 
pohár, kettő sima, a harmadik metszett: két lábas metszett 
pohár kristályüvegből rosolisnak való. Egy kávéfőző bádog 
csuprocska és egy veres skatulya, melyben egy kis tört kávé 
van. Négy alacsony kristály pohár, kettő fedeles, kettő fedél 
nélkül. Egy közönséges alacsony üvegpohár, a fedele kristály-
ból való. Az armarium középső részében holmi apró üveg-
palaczkocskák vannak, kisebb-nagyobb 17. Kristálvüyegcsésze 
2 darab. Három, csak ama közönséges paraszt üveg. A felső 
részében egy kávéfőző bádog, egy kis zacskóban egy kevés 
salétrom. Egy ónpalaczkocska, egy üvegpalaczkra való ón. 
ablakhoz való ónvesszők egy csomóban, egy viseltes nyári 
atlaez paplanocska és egy rongyos selyemszoknya, két de-
rekalj. az egyik diktaból való, a másik gyolcsból és egy dikta 
főalj. Ennek a háznak a kemenezéje belőlfűtő zöld kályhá-
ból való. A kél ablakon egy-egy darab veres posztó van a 
lekönyöklő helyén. 

A háznak a rekesztésen belől való fala valami török sá-
torból való festett vászondarabokkal van bevonva. 

1 Almáriom, szekrény. 
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Egy gyertyatartó láda is van még itt. 
Ebből a szobából ismét más, zöld deszkás mennyezetű 

szobába lépünk, a hol az asszony lakott. Ezen a szobán van 
egy zöldre festett ajtó, ónnal, vassarkakra s hevederekre, egy 
jó borított pléh is van rajta, hozzávaló kulcscsal és fordító-
val, az ablak egyike «két részben nvíló» s a könyöklő helyén 
egy darab zöld posztó. Vasrostélvlval is el vannak látva az 
ablakok. Asztal lábastól kettő, mindegyiken szőnyegek, az 
egyik már viseltes, a másik még meglehetős. Az egyik asz-
talnak két fiókja van. A kemenczéje e háznak jó új zöld 
kályhából való, belűlfűtő, egy vasfogó és egy vaslapoczka 
hozzá. Egyes festett karszék három darab. Egy hitvány sző-
nyegecske, egy kis asztalkaforma pohárszékecske és két hat-
szögletű pinczetok üvegpalaczkostól. Egy kis varróládácska, 
és egy nagy fehér öreg skatulya, két főszerszámos nagy öreg 
láda, mind a kettőn lakat. Ennek a háznak a fala zöld, bécsi 
kárpitokkal van bevonva, fogasok köröskörűi, olyanok, mint 
a minőket már a legutóbb említett házban láttunk, melye-
ken 16 mázos fazék függ, nagyobb-kisebb szilke 8, paraszt 
kancsó 9, a mellett zöld, fehér, kék mázú, nagyobb-kisebb 
11 darab. Egy bokály korsó,1 négy üvegkancsó, hozzá két 
üvegkupa, vizeskorsó 2, az egyik zöld, a másik fehér mázú, 
0 lapos üveg, holmi vizek benne. Egy kerekes guzsaly. A fo-
gason felül 16 rámás kép, öt nagyobb, 11 kisebb, hat selyem-
matériából való aranyos czímer. Még ezenkívül is két kis 
rámás kép és egy mappa. Egy pléhes bőrös láda. Tengeri 
gerlicze három. 

Tovább észak felé haladva leljük a frauczimerek szobá-
ját; ajtaja ennek is hasonló — mind pléhére, mind heve-
dereire s sarkaira nézve — a legutóbb megszemlélt ajtóhoz. 
E szobának is három ablaka van, hét karika hiányzik. Kettő 
négy részre nyílik, a harmadik két részben, ezen vasrostély 

1 Boroskancsó, kupa. Baucalium, poharacska, bokály. (Páriz-Pápai.) 
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is van. A kemencze belülfűtő paraszt kályhából való, egy 
paraszt asztalka lábastól, egy kis hintóra való ládácska, ki-
sebb-nagyobb eezetes átalagocska 6 drb, egy üres pinezetok, 
két festett rámás fogas, rajta 13 lapos üveg, melyekben va-
lami vizek vannak. Hat fazék. 

Ismét egy bolthajtásos szobára bukkanunk. Az ajtaja tét-
szeres, vassarkakra van csinálva, hevederei is vasból valók; 
egy ablakhelyén négy részbe nyíló, ónba foglalt ablaktáblák 
vannak, negyedfél karika híjával. A szobában van egy nyo-
szolyáeska, egy kis falba való a rmar iomban 6 üvegpalaezk s 
még holmi apró üvegeeskék s végűi egy csomó czi tromhaj . 

A jelzett «leányok házából» egy ajtó (mely bélelt vas-
sarkakon való és pléh is van rajta) nyílik ki a folyosóra és in-
nen mindjár t közel ehhez az ajtóhoz fekszik egy szoba, mely-
nek ajtaja pártázatos, de csak félszeres vassarkakon forgó, 
kívül retesz és lakat is van hozzá. Ablakhelye kettő, mind 
a kettőn fába foglalt üvegablakok, ebben a házban van: egy 
asztal, melyen húst szoktak vagdalni; egy kis borsoló lá-
dácska, kender, már megtörve 16 kalangyából, egy bőr által-
vető, két fazékban olvasztott vaj, egy sütőtekenő, bélcsináló 
tekenő 2, czipószakasztó tábla 1. egy rossz, borsütő, fedeles, 
egy nagy bőrös láda, jó mosó rézmedencze 1. lenvonó ge-
reben 2. szöszhez való is 2. egy ócska karszék, egy rézmozsár 
fedőstől, törőstől. apró bárány bőröcske 30. Vízvevő lon-
dik 1 fedőstől, esőstől «minden készségével», egy darab viasz 
9 font. Réztál 2. vízhevítő rézből 1, egy rossz gyertyatartó 
láda, egy nagy fürész, egy bádogmosdó. Egy rossz pineze-
tok, semmi sincs benne. Ablakra való 2 d rb szarvas vas. Egy 
üres fehér láda, három átalag, egy vajköpülő, egy fonalvető, 
két ú j sűrű szita, két kerekes hosszú puska, egy dárda, 27 
darab báránybőr, kászalatlan: 2 cseresznye egy kis hordóval, 
fojtott meggy egy kis átalagocskában. a mely átalag már fel-

1 Lombik. — '-i Kidolgozatlan. 



HADAD VÁRA. 

jebb említve. Egy posztóból való párnazsák, egy rossz üs-
töcske. Holmi fazék is van még s egyéb dib-dáb stb., a me-
lyekel fel se jegyeztek, mert azok is, mint eddig, tovább is 
az öreg asszony keze alatt maradtak. 

Ugyancsak az említett lépcső vezet egy másik szobába, 
ajtaja félszeres, vassarkon jár, kívül retesz rajta, főstül belől 
kilincses. A kemencze paraszt kályhából van csinálva, belül-
fiitő, mellette egy katlanban égeti borfőző fazék sisakostól meg 
egyéb fölszerelésével, szappanozó tekenő 1, három cseber, 
két dézsa, egy gyertyamártó, egy tepsi, egy hosszú asztal lá-
bastól, egy széles tölgyfadeszka, két üst. Ablaka fába foglalt 
üveg, egy karika híjával. Ismét tovább nyugot felé menvén 
ugyanazon lépcsőre ujabb helyiség nyílik, az ajtaja, mely 
bélelt, vassarkakra van csinálva, ezen is egy retesz van és 
egy lakat hozzá. Két ablakhelye van, az egyik puszta. Van 
benne 13 hordó, kisebb-nagyobb, egyikben 4 köböl borsó. 
Egy fürdőkád. Három tömlő túró, 33 sajt. Holmi darab sók, 
egész vagy fél 55. Egy jó vasrosta, a másik «nem derekas». 
Egy nagy ládás vasrosta. Sebesi pokrócz 6, pokróczheveder 
(S. ócska pokróczok 4, lekötő pokróczheveder 6, egy pár re-
zes hintóhoz való farhám. hektikához való nyereg s hozzá 
való hám. 

()t lóra való hám, öt szekeres lóra való fék, kettő re-
zes, három pedig parasztos, nyolcz lóra való holmi hányt-
vetett kantár. Hámokhoz való egy gyeplő, két darab széles 
szíj. Egy pár nyakló, ló nyakára való csergős darab szíj 2, 
melyeken 26 csörgő van. Vereshagyma 42 koszorú, mogyoró-
hagyma 2, fokhagyma 21 koszorúval. Lisztnek való szuszék 1. 
gyékény 4 darab. Egy hosszú asztal lábastól «nem derekas», 
két öszvérre való nyereg. 

E mellett a szoba mellett van egy kis szobácska nyugotra, 
ugyancsak a folyosóra nyílik. Az ajtaja rosszas, másként vas-
sarkakkal van ellátva. Üvegablaka nincs, hanem csak valami 
rossz papirossal van csinálva. Egy kis csupros kályhás zöld-
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mázú kemencze van benne, belől fűtő, aztán egy kis fiókos 
asztalka, szarvasbőrrel beborítva, egy hosszú karszék, van 
ezenkívül egy almárium is reteszes, semmi sincs benne. 

Ennek a szobának a szomszédságában tovább másik szo-
bába jutunk ugyanazon folyosóról; az ajtaja már ócska, vas-
sarkakra van csinálva, kívül retesz van rajta, belől pedig a 
kilincs vasból való. Benne zöld kályhás kemencze s egy nvo-
szolya. Fába foglalt három üvegablak, egyik vasrácsos. 

Van ezen szoba s a nagy tánczoló palota közt egy kis 
kamara, ajtaja a folyosóra nyílik, nincs benne semmi. A kis 
kamarának ajtaja felett van egy paraszt fagrádics, a várnak 
zsindélyezése, t. i. padlása alá szolgál, a melyen a második 
emeletbeli helyiségek szemléje után fölmenvén, kelet felé 
bal kézre térvén, látjuk, hogy a padlás, mindjárt ott a lépcső 
mellett, valami rossz sövénynyel van átrekesztve. A padláson, 
melynek ajtaja fasarkakra van csinálva s valami rossz retesz 
van rajta, ezek hevernek szanaszét: három szép medvebőr a 
kakasülőkén, mind a három már kikészítve, kikészítetlen öreg 
bivalybőr 5. Egy gyalom,1 köteleivel s egyéb fölszerelésével 
kerekded apró sátor 5. Varsa háló2 1. Egy kis farkas-háló, 
egy ócska zeczelzék, régen bársonyos. Öszvérre való puszta 
nyereg 1. Tábori székekhez való töredezett lábak 7 pár. Egy 
rossz fúvó, két bőrös párna sátorhoz való. 

A jelzett hi tvány3 rekesztéstől fogva a vár tornyáig, mely 
a kapu felett van, találtatott 15 szakálos, a lövőlyukakon 
seregbontó 2. egy kis rövid taraczkoeska, két arasznyi a 
hossza, két fakarikán jár. 

A «zsendelyezés alól kifelé vagyon egy czejt-házacska,4 

a melyben puskaport és holmi munitióhoz való eszközöket 

1 Gyalom : verriculum, sagena. Gvalmos tó : piscina. (Páriz-Pápai.) Több-
nyire álló vizekbeu használt hosszú háló, mely a középen zsákkal van ellátva. 
I örök eredetű szó. — 2 Varsa, vörse, há ló : nassa, sagena scirpiculum pisca-
rium. (C. o.) Egykávás zsákháló villásrúdra erősítve. — :í T. i. rossz karban 
levő. — 4 Czejk-ház, armamentarium (Páriz-Pápai), fegyvertár. 
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tartanak. Ili ezeket találjuk: német muskatély puska 40, néme-
lyik kerekes, némelyik pedig kanóczos, benne üveg. Kézi 
gránát 10, ama régi kanóczos trucz-puska 1 sima lyuku 4, sza-
kálos 4, szakáloslioz való golyóbis néhány, két tolnácskában 2 

töltés, egyik sincs tele, holmi tüzes-szerszámok tizenhárom 
darabban, puskapor két tele tolnácskával, s van még négy-
ben kevés.» 

E czejt-házacska fölött van egy kis bástyácska, másként 
doboló bástya a neve, ezen nincs semmi munitio. 

Következik az említett toronynak átvizsgálása, mely a 
zsindelyezéstől fogva három emeletbe van építve. Az alsóban 
van tavalyi szalonna 9, idei 13 (egyik Bethlen Lászlóné részére 
való), egy siska a középsőben semmi: a felsőben pedig 4 
szakálos van. 

«A megírt toronyig való zsindelyezést elvégezvén, azon 
specificall garádicsig való résznek inventálása következik, a 
hololt is nvolcz öreg szakálos tanáltatott a konyha felett való 
bástyáig. Itt van: 7 cső, új seregbontó 1, tavalyi dió 2 köböl, 
idei 4, tavalyi s idei aszúgyümölcs mintegy jó vékányi, de 
többnyire rossz. Tengeri, buza 30 vékával, de mindennap 
adják az árokban levő sertéseknek, egy bontatlan fél rézdob 
és a konyha felett levő bástyán egy vastaraczkocska minden 
készségével. Ezen zsindelyezések alatt a minemű zsendely, 
együtt is, másutt is hever 5000-re megy. Egy tábori asztal is 
van; de lába nincs, két vaskarika rajta». 

A mint a vár, annak épületei, munitiója és az ottan 
talált ingóságok leltározása megtörtént «ezen várnak a külső 
kapuján kimenvén és onnét napkeletre jobb kéz felé térvén 
jó távolban a vártól, a gyümölcsös kert végében a domb 
alatt van egy juh-majorház», valami rossz rekeszszel körül-
véve. A majorház egyéb épületből nem áll, hanem csak egy 

1 Truck, forgó. 2 Tonna, cseber, batus. (Páriz-Pápai.) - Tormenti 
genus. «A bástyán vagyon egy Kurta nevű taraczk, ismét két siska forgó 
lábaival együtt.» (M Nyt. Sz. II 1581. 
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pitvarból és egy szobából, valami rossz lantornás ablaka van 
kettő, egy belülíutő zöld kemenczl és valami paraszt fasar-
kakon forgó rossz ajtó, a pitvarnak is hasonló ajtaja van. Itt 
laknak a juhászok. 

Találtak ehhez a juhmajorhoz 115 öreg juhot, 51 öreg 
kecskét, 10 berbécset, 12 idei s 14 öreg bakot, 10 idei jerkét,1 

25 bárányt, 5 kecske- s 7 juhbőrt . 
Innen ismét «a vár felé bemenvén, a vár előtt van egy 

nagy jó rekesz gyümölcsös kert, mindenféle sok szép gyü-
mölcsfák benne». Ebben a gyümölcsös kertben épen a vár 
kapuja iránt van két sajtószín, mindegyik alatt egy-egy jó 
sajtó, minden fölszerelésével, ezeken kívül öl kád, egyik 
nagyobbacska, szintén itt áll egy nagy öreg s egy kisebb 
hordó; almatörő válú. A gyümölcsös kertben három szarvas 
is van, de az egyik «három lábon jár». A kert ajtaja előtt 
épületnek való dubfa 7 drb. 

«Ezeknek is inventálása után említett kaputól bal kézre 
napnyugot felé letérvén, jó távolban a vártól van ismét más 
majorházhely», jó kerítéssel ellátva. Az itt levő majorház 
mindössze «egy pitvarból, egy házból s egy kamarából» áll, 
mindegyiknek fa-sarkon forgó paraszt-ajtaja van, a kamara 
ajtaján «egy kis retesz főstül». A ház két lantornás ablakú. 
Belűlfütő parasztkályhás kemencze van benne, a pitvar jó 
t a p asz ú, faké m én ve s. 

Ehhez a majorházhoz való holmi aprólékos faedénveket 
is találtak, a melyeket mindennapi szükségre használnak. A ma-
iőrház ajtaja előtt «egy nagy, csak rekeszből való tapasztat-
lan ól» s marhának való szín is van egy, «de igen rosszas». 
Ennél a majorháznál ezeket találták: já rmos ökör 1. har-
madfű tulok 4, bika 1. fejős tehén 9. meddő tehén 11. idei 
borjú 0, «tyúk mindenestől» 17, lud 53, pulyka 60, rucza 5. 
A majorház mellett észak felé van egy csűrös kert, melyben 

1 Jerke: bárány. 
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14 ágasra való csűr van. A csűr körűi van tavalyi búza-
asztag 2, az egyikben 517, a másikban 500 kalangya; idei 
búzaasztag 3 s egy félben, az elsőben 500, a másodikban 400, 
a harmadikban 140, a félben levőben 180 kalangya van; 
tavaszi búza egy csomóban 74, rozs egy csomóban 70, zab 
egy asztagban 250 kalangyával; já rmos ökör 18, borjú idei 
25 van. Szénát nem csináltattak többet, csak mintegy 60 bog-
lyával (30 szekér). 

Méhkelencze van öt : 1. az apáezaiban 40, 2. a bogdán-
diban 30, 3. a szeériben 40, 4. a «Bükben» 40, s végül 5. a 
nádasdiban 40 kas méh, összesen 190. 

Vetés: elvetettek 803/4 köböl búzát s 6V4 köböl rozsot. 

2. A vár és tartozékainak birtokosai. 

Hadad várának ősi birtokosai a XVI-dik század utolsó 
negyedéig a Jakcsiak voltak. Hadad vidékének ősi vára nem 
is Hadadon, hanem Kusaly felett állott. Kusalynak Várhegy 
(románúl: Csétátyé) határrészében úgy mondja a nép — a 
Báthoriak(?) korában állítólag lovagvár volt; romjai ma is lát-
hatók. Közelében vasbuzogányt és lózablákat találtak. Romjai 
körűi még megvan az út s látható egy nagy üreg, honnan a 
szájhagyomány szerint földalatti út vezetett. 

A diósadi népnél ma is él egy Jakcsi-leánvról egy szép 
rege, mely a kusalyi Hegyes-tetőn állott várral kapcsolatos. 
A várból kiszabadúlt egyik Jakcsi-leánvnak az őze, melyet a 
diósadi határban lelőttek. Az őz nyakában levő szalagon a 
Jakesi-leány gyűrűje volt s onnan hívják ma is Diósad egyik 
ha tárrészét ()zöngyűrűnek. 

Egy 1368-diki okirat, mely Erked, Kirva határjárásáról 
szól, Hadadot mint királyi birtokot említi. A hol az erkedi 
határ a királyi birtok Hadaddal határolódik. Ez időtájt keres-
hetjük Hadad várának első nyomait, jóllehet még a XIV-dik 
század vége felé is csak Hadad falut látjuk. 1383-ban ugyanis 

Dr. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monographiájd. II. 6 
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Nagy Lajos király özvegye Hadad falut adja Jakcsi mester 
fiainak: Györgynek, Istvánnak, Andrásnak, Dénesnek és Dá-
vidnak s még 1416-ban is, midőn a Boszniában fogságba jutot-
tak kiváltására Erdélyben adakozást rendeltek, a pénz besze-
désével a Szilágyban Jakcsi Jánost, a kusalvi (Hadad mellett) 
vár urát bízták meg 1 s 1418-ban is csak a Hadad-birtokról 
elhajtott juhokért tartanak vizsgálatot Bélteki Oláh János íia 
László érdekében Kusalvi Jakcsi János ellen.2 

A XY-dik század elején már megjelenik Hadad vára. 
Ekkor már Jakcsi Dénes birtoka, mert Zsigmond királynak 
1423 ker. Szent János születése előtt való kedden Budán kelt 
beiktató parancsára Kusalvi Jakcsi György fiának, tisztelendő 
Dénesnek Hadad és vára (ac in Castro et tributo) magyar 
birtokába iktatja be, még pedig ellenmondás nélkül a váradi 
káptalan György másik fiát, Jánost, ennek nejét Annát meg 
fiait: Lászlót és Györgyöt.3 

Jó ideig aztán megint csak Hadad birtok nyomul elő-
térbe. így a birtokot 1451-ben Báthori Szaniszló fiának, István-
nak Ítélik Kusalvi Jakcsi László fiai: András és László ellené-
ben.4 Majd Sámsoni Sebestyén gyermekeinek: Istvánnak és 
Klárának meg Sámsoni Körösi Lászlónak az itteni birtokbeli 
jobbágyait fogták el Kusalvi Jakcsi György és Péter, a kik 
ellen ezért 1454-ben vizsgálatot tartanak előbbiek javára.5 

1461 szeptember 20-dikán Báthori Mátyást a hadadi piaezon 
idézik meg kikiáltással Bélteki Drágfi Bertalan ellen.6 1462 
február 1-sején Kusalvi Jakcsi János, neje Petronella, fia Fe-
rencz és Kusalvi Jakcsi Mihály fiai: István és Mihály zálogo-
sították el a birtokot 800 arany forinton Jakcsi Péternek. 
S még 1489 előtt Thelegdi Lőrinczné Ágnes leánynegyedének 

1 Kővári L.: Erdély történelme. II. k. 43. 1. - 2 Leleszi conv. B. 190. f. 18. 
No 34. — :5 1584-ben Gyulafi László fiai: László, István és László számára ki-
adott átiratban. GKG. marosnémeti lvt. cista C. fasc. XII. — 4 Leleszi conv. B. 
126. f. 5. No 25. — 5 Leleszi conv. S. 34. f. anni 1454. No 30. — 6 ül . 36,392. 
Km. Prot. E. min. p. 134. n. 2. 
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kiadása iránt pert indított Kusatyi János íia László ellen 
Ágnes leánya Anna; s ebben az ügyben a nvolezados bíróság 
hoz Ítéletet. 

1489-ben Mátyás király két ízben is intézkedik a Kusalyi 
Jakcsok (Kusalyi Jakcsi Péter özvegye Zsófia részére, Jakesi 
Péter íia Ferenez ellen) perében. így márczius 13-dikán, majd 
november 14-dikén meghagyja a kolozsmonostori eonvent-
nek, hogy a pert a hozomány és nászajándék lejében Hadad 
vára és tartozékai, valamint ingóságok kiadása iránt Közép-
Szolnok vármegyében fejezze be a felperes javára hozott ítélet 
végrehajtásával.1 

A részbirtokot 1505-ben Kusalyi Jakcsi László, neje Krisz-
tina és fiók György zálogba vetették G00 arany forintért Bél-
teki Drágfi Györgynek és Jánosnak.2 

1508-ban özv. Kusalyi Jakcsi Lászlóné Anna, mivel anyja 
meghívására Yelenezébe kell utaznia, ugyancsak az itteni rész-
birtokának a védelmét, a mely birtokot nászajándékul kapott 
férjétől, zálogjogon Bélteki Drágfi Györgyre bízza, de kiköti, 
hogy ha 1509 Szent Mihály napjára visszatér, azonnal per nél-
kül kapja vissza, ha pedig nem, akkor Drágfi a lekötött para-
phernalis ö szegben tartozik azt a rokonoknak visszaadni, 
ha vissza akarják venni. 

1510-ban Ivászoni Jakcsi György és János zálogosítják 
el a részbirtokot 800 forintért Berendi Dávidnak. Ugyanazt a 
részbirtokot, melyet a fenti Jakesiak apja, László (mint előbb 
láttuk), Drágfi Jánosnak zálogosított volt el.4 

A nagyváradi káptalannak 1538 Egyed napján kell levele 
szerint Almosdi Csire Ferenez eladta örökre a középszolnoki 
Hadadon levő részjószágát Drágfi Andrásnak és Gáspárnak, 
a mit utóbbi kérelmére János király Szebenben 1538 Szent 

1 Dl. 27,959. és 27,967. 2 GKG. marosnémeti lvt. cista A. fasc. XX. — 
8 A protonotariusnak 1584-ben Gyulafi László fiai; László, István és László szá-
mára kiadott átiratában. GKG. marosnémeti Ívtár cista C. fasc. XII. — 4 Lelesz, 
Prot. Parvi folio 262. 

6* 
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Márton napján átír és megerősít, hasonlóan Ferdinánd király 
Prágában 1544 január 28-dikán.1 Ugyanekkor a részbirtokba 
Bélteki Drágfi Gáspárt és Andrást iktatják be.2 1545-ben a 
Hadadon levő bizonyos birtokrészeket Kusalvi Jakcsi Mihály-
nak Ítélik oda,3 a kit ekkor Hadad várába és tartozékaiba 
ú. m. Hadad, Nádasd, Bogdánd, Korond, Onosthő (prsedium), 
Erked, Szér, Kusaly, Mocsolya, Apácza, Völcsök, Újlak, Monó, 
Kelencze, Köőd, Udvarhely, Mojgrád, Debren részbirtokokba, 
Mutos, Solvmos, Kis-Solymos, Zsibó, Prodá utalva, Turbucza, 
Róna, Zsákfalva, Csiglen, Karika, \\Tarasithó, Xvirsid birto-
kokba, a krasznamegyei Varsolcz és a dobokamegyei Romlott 
részbirtokokba be is iktatnak/4 

1547-ben Hadad is egyike azon possessióknak, melyekért 
Kusalvi Jakcsi Mihály pert indított Kusalvi Jakcsi István öz-
vegye ellen.5 Hadad és várából, mint Kusalvi Jakcs András 
egyik jószágából 1547-ben ezen András leánya, Paposi Ördög 
Jánosné, Erzsébet, követel leánynegyedet Kusalvi Jakcsi Mi-
hálytól.® 

1548-ban Hadad birtokból Pázmán Péter jobbágya van 
jelen, mint szomszéd, a Mutos és Cseh birtokok határvonalá-
nak megállapítása végett tartott tanúvallatásnál.7 

Somlyói Báthori Anna az itteni részbirtokaiért, a melyek 
azelőtt az Almosdi Ferenczéi voltak, cserébe kap Kusalvi Jakcsi 
Mihálvtól tizenegy jobbágyot Udvarhely, Széplak, Inó és Bi-
kácza birtokokban 8 Hadad vára egyike Kusalvi Jakcsi Mihály 
javainak, a melyeknek megosztása tárgyában e Mihály leánya, 
Kovászói Matuznai Pálné Erzsébet meginti testvérét, Mihályt.9 

1570-ben Miksa király új adományul adja a várat és 

1 A protonotariusnak 1584-ben Gyulafi László fiai: László, István és 
László számára kiadott átiratában, GKG. marosnémeti lvt. cista C. fasc. XV. — 
- Lelesz Stat. I). 219. — :í U. a., Prot. 8. fol. 45. an. 1545. — 4 Lelesz, Stat. B. 
434. — r> Ht. e. No 3. — (í Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 3. nro 52. - 7 Lelesz,. 
Metalium C. Kraszn. nro 5. — s Orsz. lvt. Km. conv. lad. 26. B. n. 17. 9 Le-
lesz, Act. an. 1548. fasc. 2. nro 73. 
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tartozékait ú. m. Hadad birtokot a nemesi udvarházzal, Ná-
dasd, Bogdánd, Korond, Apácza, Mutos, Szeér, Erkéd, Zsibó, 
Völcsök, Nagy- és Kis-Solvmos, Karika, Nyirsid, Warasithó, 
Zsákfalva, Prodánfalva, Róna, Csiglen, Turbucza és Újfalu 
birtokokat, meg Udvarhely, Monó, Kusaly, Újlak, Vicsa, Ke-
leneze, Nagyszeg, Diósad, Moesolya és Köőd részbirtokokat 
Jakesi Boldizsárnak és Kusalyi Jakcsi Mihálynak. 1571-ben a 
hadadi részbirtok elfoglalása miatt tiltakozik Jakcsi Boldizsár 
és Mihály ellen Csire Petronella.1 1572-ben pecíig' Hadad vára 
elfoglalásáért Kusalyi Jakcsi Mihály ellen Valkai Anna, Bor-
bála és Zsuzsánna tiltakoznak.'2 S. Báthori Zsigmondnak 1572 
Exaudi után való hétfőn Közép-Szolnok vármegye alispánjai-
hoz és szolgabiráihoz intézett levele szerint W esselényi fel-
járatni kivánja Hadad határát, mely B. Gyulafi László Győr-
telek birtokával határos, ép ezért a határjárásra Gyulafi is 
meghívandó volt.:! 

1577 november 18-dikán Kusalyi Jakcsi Boldizsár mag-
talanul való halála esetére Révai Annára hagyja Hadad bir-
tokát.'1 Ezt egy későbbi adat is igazolja, mely szerint Hadad 
egyike azon birtokoknak, melyeket 1584-ben a magvaszakadt 
Jakcsi Boldizsár nejének, Révai Annának hagyott végrende-
let ileg ()()()() forintban.5 

A Chyre-Bész nevű birtokrészről itt ebben az évben is 
van szó. A rajta levő kastélyt cserében hosszas pörölés után 
átadja Ippi Valkai Miklós és leánya, Zsuzsánna Kusalyi Jakcsi 
Boldizsárnak a középszolnokvármegyei Újlakon levő bizonyos 
részjószágokért. 

1579-ben Hadadon lakik Jakcsi Boldizsár, kitől itt Közép-
Szolnok vármegye szolg abirái Gvulafi László eskütételének 
elhalasztását kérik és nyerik.0 Jakcsi Boldizsárban kihalt a 
Jakcsi-család s 1582-ben Hadad birtokra vonatkozólag Jakabfi 

1 Lelesz. Prot. 18. tol. 165. an. 1571. — 2 U. o. 19. fol. 1. an. 1572. — 
3 GKG. marosnémeti lt. cista A. fasc. I. III. — '' Gy. f. kápt. lev. Z. 45 magyar 
nyelvű irat. (Orsz. lt.) — 5 GKG. A. fase. XX. — GKG. A. fasc. I., III. 
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Ambrus és Móricz ellenmondanak özvegy Jakcsi Boldizsárné 
Bévai Annának.1 

1584-ben Hadadot már Wesselényi Ferencz nyeri. 
Hadad birtoklása történetének mondhatni második kor-

szaka az, midőn a Wesselényi-család kezére került. 
Báthori István lengyel király Hadad várát összes tarto-

zékaival együtt Wesselényi Ferencznek adományozta érdemei 
jutalmául. Az erre vonatkozó oklevél, melynek hasonmását is 
bemutatom, érdekes adatokat őrzött meg, elmondván, hogy 
1584 márezius 6-dik napján István, lengyel király Litvánia, 
Russia, Prussia, Masovia, Samogitia, Kiovia, Volinia, Podla-
chia, Livonia" nagyfejedelme, erdélyi fejedelem, Wisselyeni 
Ferencz, palotaőrsége parancsnokának (cubiculi prsefecti), ta-
nácsosa, Landskron és Lipnik kapitánya hű szolgálatait te-
kintetbe véve, melyeket ifjú korától fogva tanúsított, úgy had-
ban, mint békében, különösen azt, hogy az erdélyi háború-
ban, Corniathi Bekes (iáspár ellen, az ellenség üldözésében, 
hősileg, dicsőséget aratva, életét tette koczkára ; a lengyel há-
borúban a gedam és moskoi nagyfejedelem ellen. Polock, Ye-
licoluki várak ostrománál és Pleskow város megszállásánál 
pedig a szükséges dolgokkal és hadiszerekkel nagy segítségére 
volt. Ezekért adományozza neki Hadad várát, Sybo várost, az 
előbbihez tartozó Yeolehyeok, Zeer, Bogdand, Nadasd, Erked, 
Korond, Apacza, Muthos, Rohna, Turbocza, Prodanfalwa, Chvk-
len, Yarasyto, Xvrsed, Karvka, Nagy- és Kis-Solymos birtoko-
kat: Kusaly, Diósad, Wylak, Ydvarhely, Mochyolia, Nagyzeg, 
Sakfalwa részbirtokokat Közép-Szolnok vármegyében, melyek 
azelőtt Kusalyi Jakchy Boldizsáréi voltak, de annak férfiága 
kihaltával disponibilisekké váltak/' Megbízza a kolozsmonos-
tori konventet, hogy vezesse fentiek birtokába. A proponált 
tanúk a beiktatáshoz: Sámsoni Keoreosy János, Spáczay Menv-

1 Orsz. lt. Gyulaf. kápt. fol. 123. — 2 Livland. — Wl. — Gy. í'. kápt. lev. 
U. 8. Oklevéltöredék év nélkül. 'Orsz. lt.) 
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Í58't márczius 6. 
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hért, Dohai Dobay János, Benedek, Gábor, Xagymoni Harangi 
János, Chvwry István, Zakachy Benchy (?) János valának.1 Jú-
nius 21-dikén Borsolo János Ippról jelenti Báthori István len-
gve! királynak s erdélyi fejedelemnek, hogy Wesselényi Fe-
reneznek a hadadi jószágra való beiktatásánál jelen volt, elejé-
tőlvégig, a konvent embereivel. «A kik e jószágnak derékképen 
eontradiealtak, főképen Jakehyné leányostól, annakutana Kws-
saly Móryez, Kwssaly Ferencz fia: ez öt falunak, Ivwssalynak, 
Erkednek, ket Solymosnak és az Mochyolvay portionak, en-
nek contradictiója félelmes, mert a Kwsalyak pgenitora és a 

Ydwarhelv és Xagyzegy portioknak contradicalt, a melyekhez 
egyébiránt azelőtt soha semmi köze se volt; egy diósadi sze-
gény nemes ember, Elekes Gergely és vele együtt Haroklyany 
László a mochyolyav portionak. Seredv íiai, Keoreosv János 
lia Mihály, Dobzay István leánya és Dobzay atyafiai, Zekel 
János dobai, Ivar Gáspár és Zakach Péter, utolszor Zylahy 
János deák varadi requisitor (a ki Sakfalwan birt négy vagy 
öt jobbágyot, ezeket szegény Jakchytól kapta zálogba) valami 
darab földek, erdőknek eontradiealtak» 2 

A Jakesiak leányága csakugyan kereste jogait. 1628 január 
15-dikén Liszti Ferenezné, Wesselényi Pál fiának, Istvánnak a 

1 Orsz. L. Kolozsnionostori Convent, Lad. 27, V. Nr. 10. — - \V1. 



8 8 I. RÉSZ. VÁRAK. 

gyámja hívására tanúvallatást tartanak Leiében arról, hogy a 
hadadi jószágból kielégítették-e a Jakcsiak leányágát. Neveze-
tesen Báthori Eleknét, Jakcsi Annát, Dengelegi Miklósné any-
ját, a ki Pallagi Pálné volt, úgymint Jakcsi Katát? A tanú-
vallomások szerint István király Vesselyeni Ferencznek adta 
Hadad várát. A leányágat kielégítették, Yyfalutt, Kelenchet, 
Köldöt, diosadi részt és az három chiaholvi jószágot leány-
negyedben adták volt Báthori Eleknének. Báthori Elek per-
iette a hadadi jószágot. 

1603-ban azok ellen, a kik a középszolnoki Hadad várat 
és uradalmat elfoglalták, Báthori Szaniszlófi Katalin tiltakozik.1 

1634-ből fenmaradt Szaniszlófi Báthori Kata Lónyai Zsig-
mondné processusa ~ Wesselényi István ellen a hadadi jószág-
ról. Ez év november 15-dikén «Imre deák Menej alias Csiatta, 
Közép-Szolnok egyik szolgabirája, Sarmasaghi György, kö-
vesdi lakos, assessor s még egy Zilaghzeghben lakó 
Miklós asfessor— Lonai Istvánné Zanizlófi Báthori Kata asz-
szonv részére kiadott fejedelmi parancs következtében Hadad 
várát, hozzátartozó jószágával együtt Weselenyi Istvántól kér-
ték, húszezer forinttal Hadadi vice porkolábja, szolgája Hadadi 
János által, Hadadi János ugyan Hadad városi, hogy 
megadassék. Az parancsolatnak contentumája szerint czitál-
ták a fejedelem udvarába».3 

A XYI1. században tanúvallatás folyik aztán még ezekre 
a kérdésekre: A hadadi jószágnak állapotjába eleitől fogva 
mit tud. Tudja-e, hogy Jakcsi Anna a Jakcsi Boldizsár leánya. 
Micsoda úton birt a hadadi jószágba és ha tudja azt, hogy 
Jakcsi Annának Wesselényi Ferenczezel volt-e valami trans-
actiója, végzése és compositiója. A compositionak a tenora 
mi volt? Es a mikor Wesselényi Miklós akkori itélőmester a 
hadadi jószágot megosztotta: Wesselényi Ferencz, Jakcsi Bol-
dizsárné és Jakcsi Anna között micsoda portio állapíttatott 

1 Lelesz, Prot. 49. fol. 85. an. 1G03. — 2 Pöre. — Wl. 
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meg? «Mint kitűnik, 1577-ben a Hadadi joszagh az meliett 
most birunk eginehani (fele) joszagh, es nem mind az Varhoz 
való, hanem egi resze az Varhoz, második resze aranias 
varahoz, harmadigh resze Kusalj joszagh; negiedigh resze az 
Knsali kalastromhoz walo, ötödigh resze eziak magan való; az 
mind az jegyzesbül kitetszik; Lonaj Uram penighlen mind 
iigi keresi, mind ha mind az Hadad varahoz való joszagh 
volna».1 E századból fenmaradt töredék szerint a hadadi jó-
szágot Wesselényi Ferencz kereste. Egy 1437-dikbeli oklevél 
külsején ez áll: A Jakcsi-rész Hadaddal együtt a Wesselényi-
családot illeti. De ugyancsak még a XVII. században Hadad 
várának birtoklása kérdése nem egyszer volt egyezkedés vagy 
per tárgya. Természetes, hogy a Wesselénviek joga sértetlen 
maradt. így pl. 1 (543-ban Rákóczi György, erdélyi fejedelem 
Magyarország részeinek ura s székely ispán biztosítja Nyári 
Bernhardot s feleségét s mindkét ágon levő maradékií, hogy, 
ha a fiscus Wesselényi Istvántól elnyeri Hadad várát, a vár, 
város s az egész jószág Ivét része az övék lesz; ám Hadad 
várából «semmi hostilitast nem tesznek».2 1 (514-ben Hadad 
vára minden hozzátartozó jószággal, «teljes igazsággal» Wes-
selényi Fáinak jutott a közte és testvére, István között létre-
jött egyezség szerint. 1(359 junius 5-dikén Désházi Dohai 
András középszolnoki szolgabíró s Lelei Kaplvon Ferencz, 
ugyanezen vármegyei perceptor előtt Hadad várában egy bi-
harvármegyei bogyoszlai parasztember arra esküszik meg, 
hogy Wesselényi István özvegyének, Lónyai Annának lesz 12 
napos jobbágya. 1668-ban előbb Kemény János, majd Wesse-
lényi István özvegye, Lónyai Anna anyai indulatából a hadadi 
jószágot a hozzátartozó falvakkal, városokkal s jövedelmekkel 
együtt átbocsátotta ugyan Wesselényi Pálnak,3 de 16(39 jul ius 
11-dikén Lónyai Anna szolgája kijelenti, hogy asszonya fen-

1 Kívül: Listius uram levelei. W'l. — 2 Nemz. Múz. Becski-ltár. — Orsz. 
lt. kolozsmon. conv. fasc. L. nr. 5., 27. fiók. 
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tartja jogát ama javak visszafoglalhatására.1 1677 szeptember 
19-dikén pedig a hadadi és zsibói egész jószágot tartozékai-
val együtt feleségére, Béldi Zsuzsannára íratja át Wesselényi 
Pál 10,000 forintban. 1690 előtt Wesselényi Pál 16,000 forintig 
adósnak vallotta magát s többek között a hadadi jószágát is 
lekötötte meghíhatatlanúl nejének, Béldi Zsuzsánnának.2 

1761 julius 22-dikén a hadadi ősi javak (avitieum) meg-
nyerése végett is tiltakozik Wesselényi Farkas a kolozsmonos-
tori konvent előtt.:í 

A XVII. század közepe táján Kemény Jánossal akadt egy 
kis birtokper. 

1646 deczember 12-dikén tanúvallatás szerint a Hadad-
hoz való Nagy erdőt, a melyért «most Kemény János uram 
veszekedni akar», a sárkányárkáig Hadad várához békessége-
sen bírták, a rákosiaknak, terebesieknek s németieknek semmi 
közük sem volt hozzá, marhájoknak nem volt szabad ott 
járni, a mikor fizetésért bocsátották oda a hadadi urak. 
A bogdándi szőlőhegyen felül is a Sásás tó bérczeig levő 
erdő szintén közös volt a hadadi urakkal egész a Farkas 
orráig, illetve az ez alatt levő hídig, (Korond hídja). «Tudjuk, 
mikor szekereskedtünk, ha azon a hídon általszaladhattunk, 
a más parton levő harminczadosoktól semmit sem féltünk, 
mert hadadi határ volt».4 

3. Adózás. Jobbágy népesség. Törvénykezéseik s szolg álmányaik. 
Gazdasági állapot. 

Hozmán János nagy gondban van a többek közt a hadadi 
vár szolgálata miatt. Hadadról 1705 márczius 12-dikén írja 
Guthi Farkasnak, Közép-Szolnok vármegye vicispánjának, a 
következőket: szeéri és bogdándi lakosok panaszából érti, 

1 Eredeti Orsz. lt. kolozsmon. conv. fasc. L. nr. 1. fiók. — - U. o. 13. 
nr. 47, 2<>. — :t Tört. Tár, 1898 évf. 552. 1. — 4 \V1. 
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de nem tudja, vájjon a nemes vármegye vagy ura (Guthi F j 
rendelte el, hogy 6 6 ökröt és 1—1 szekeret adjon, azt sem 
tudja hová? Az ökrök pedig csak akkor jöttek haza «a nya-
valyások» Kesédből, hová szénát vittek. Neki is kemény pa-
rancsa van, hogy a somlyói sóházhoz bizonyos számú fát 
hordjon: 43 szál fát, 45 gerendának való lat; 30 deszkát, 
500 róni való fát, ezzel is elég baj lesz, csak ezt cseleked-
hesse meg. Annyira van, hogy a vár szükségére való fát sem 
tud hozatni e baj miatt. Ennélfogva ura parancsát várja, 
mely előbb való neki, mint a vármegyéé.1 

1604-ben Wesselényi jószágán következőkép vetették ki az 
adót: Hadadon 8 rótt ház után 10 Irtot; Bogdándon 2 után 
4 Irtot; Nádasdon 2, 4; Szeéren 3, 0; Nagy-Solymoson 1, 2; 
Zsibón 3, 6; Csiglenben 1, 2; Turbuczán és Rónán 1, 2 : M u -
toson 1, 2; Kusalyban 1, 2; Erkeden 1, 2; Nagyszegen 2, 4: 
Apáczán 1, 2; Moesolyán 1, 2; Udvarhelyen 3 rótt ház után 
0 Irtot. E szerint 31 rótt ház után 62 forintot vetettek ki. 

A XVII. században említve van, hogy hadadi majorság-
búza 2200 kalangya lett a bogdándival együtt. Völcskökben 
401 kalangya búza. Zsibai majorságbúza 2000 kalangya; ma-
jorságzab a solymosin kívül 443 kalangya. Udvarhelyi major-
ságbúza 479 kalangya. 

Nézzük most sorra a vár tartozékainak népességi, szol-
gálati, törvénykezési viszonyait. 

1703-ban Hadad városában van 25 jobbágycsalád, ezek 
közt Vécsy István s Balog Jancsi «a hadban van». Puszta 
van 04 «utánok való örökségeivel együtt», de a szántóföldjeit, 
kaszálóit a gaz ellepte. Szolgálatjok mindennapi, a mikor, 
mire kívánták, hol ökörrel, hol gyalogszerben. A régi időben 
minden sátoros ünnepre egy-egy tvukot, minden ember 10 10 
tyúktojást, darabantpénzt, 12 Irtot szoktak adni; de már 

1 Kívül: Kéri édes ispán urat, hogy a két első hámot elküldeni ne ter-
heltessék. .Jlt. 
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több mint húsz esztendeje, «a mióta nem adták, Szent-
Mihály adaját nem adtak, hanem a helyett a sajtószínből a 
borokat hordták be a várba s a várból ismét a korcsmára». 

A törvénykezési eljárások a város székén kezdődött, innen 
vihették ügyöket akár a várba, akár csak «kinn a korcsma-
házhoz az úr székére», a hová az úr tetszéséből fogott 
embert is vittek és ott kellett véginek szakadni ügyes-bajos 
dolguknak. Hatvan pénzes, egy forintos és három forintos 

HADAI) I. 

birság a biráké, a 12 frtos birságból egy forint a biráké, egv 
forint a tiszté, a többi az úré. A korcsma Szent Mihály nap-
tól fogva új esztendeig a városé, új esztendőtől fogva Szent 
Mihály napig az úré, noha az új esztendő nap után is enged-
tek a városnak kiárúlni esztendőn át három hordó bort. 
Majorságföld van annyi, «hogy elvethetni egy-egy nyomásra 
öt-ötszáz vékát, három fordulója van». Ezenkívül a széles 
fordulóban, melyet az urak a jobbágyföldekből vettek 
el egy szélen belemegy kétszáz véka. A Darócz nevű 
kaszáló rét megterem 50 szekér szénát, a Vásármező 30-at. 
Erdeje van elég, cserfás s bükkös; a Darócz erdejére tizedre 
nem igen szoktak hajtani, mert az uraknak elég sertésök 
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volt, a Tilalmast «darabonként eresztették, azután a szegény-
ségnek is szabad volt». Búzából dézmát nem adtak, hanem 
a prédikátornak szoktak adni disznóból, méhből tizedet. 
Szőlő két darab van; a Szent László hegyen 100 kapás, a 
másik hosszú szőlő is megtart 40 embert, egy része parla-
gon áll. Ezeket a jobbágyok szokták művelni. Szárazmalom 
van egy, de rossz; fala, karja nem jó, csak a kövei megle-
hetősek. Van vám is: paraszt ember egy terhes szekerétől 
12 dénárt, ürestől () dénárt vesznek; nemes ember terhes 

HADAI) II. 

szekerétől 6, ürestől 3 dénárt ; de a vámnak igen csekély a 
jövedelme. 

Ugyanekkor Szeér birtokban van 21 jobbágycsalád; ezek 
közül: Száz Istók, továbbá egyik fia Mihály Andrásnak had-
ban van. Puszta van 33, melyeket az úr engedelméből a 
jobbágyok birtak; «gyümölcsét az úr számára szedték»; egy-
nehányat már felfogott a gaz. A kik a földeit szántották, 
dézmát adtak belőlök. Szolgálatjok: mindennapi, a mire 
kívánják, hol ökörrel, hol gyalogszerben. Szent Mihály adó-
ját régi időben adtak; de a törökadó miatt — az urak 
elengedték. Darabantpénzt is fizettek azelőtt; de azt is el-
engedték az urak. A törvénykezési eljárás a falu székén 
kezdődött, ha valamely félnek nem tetszett, fogott embert 
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is vitt a faluba. A pert, ha «a fogott ember előtt végbe nem 
mehetett»: Hadadba, a város székére, majd az úr székére 
hozhatták. Bírság: húsz polturás, egy forintos, három forin-
tos a bíráké, 12 forintos az úré, ebből egy frt a tiszté, egy 
a bíráké. Korcsma az úr számára nem foly, «hanem az 
ünnepekre, a mikor akarták kiadni, azzal tartoztak kiárúlni, 
ha el nem költ is. az árát csak meg kellett adni, a bort ma-
gok közzé osztották». Erdeje elég van, «Tilalmast is fognak, 
a mikor terem, tizedre fogadnak, hol pénzen is eladták». 
Tizedet disznóból, méh bői szoktak adni. A sertés váltója, ha 
makk terem, 12 dénár ; pázsitról 8 dénár volt ezelőtt, «a mint 
vallják». Dézmát búzából, zabból adnak; borból is az úr szá-
mára : a hegyi, a kerti szőlőből — «ha derék termése van» 
8 vedret adnak. 

Nagy-Szegh birtokban V.) jobbágycsalád. Puszta 4, eddig 
az úr engedelméből jobbágy bírta. Szolgálatjok, a mikor, a 
mire kell. Minden ember három tyúkkal adózik, korcsmát 
nem árúinak, csak évenként egy-egy hordó bort; de ha el 
nem kél is, tartoznak megadni az árát. Erdeje nem sok. 
Dézmát búzából nem adnak. Tized disznót, juhot, méhet, 
mint mások. Malom, majorság, szőlő nincs. Szent Mihály 
-adifja és darabantpénz iránt úgv, mint a «széliek felelnek». 

Diósad birtokban 3 jobbágycsalád van. ezek közül is 
Boda András s István hadba ment. Puszta 5, a melyeket 
tartozékaikkal «tizedében szokta volt a tiszt adni». Szolgá-
latjok úgy volt. a mint szükség hozta magával, hol ökörrel, 
hol pedig gyalogszerben. Minden sátoros-ünnepre tartozott 
minden gazda egy-egy tyúkkal. Szent Mihály adaja volt 
azelőtt, de most az úr elengedte. A törvénvkezésökben olyan 
szokás volt e helyen, hogy «ha a falu székén elkezdetett a 
dolog, ott véghez nem mehetett, a mely felnek nem tetszett 
a törvény, a kusalvi bírák eleibe vitte és ha ott sem tet-
szett. a nemes vármegye elibe». A hatvan pénzes, egy forin-
tos és három forintos bírság a falué. A 12 forintos az úré. 
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de ebből egy forint a falut, egy forint a tisztet illet. A korcs-
mái «sok felé bírják», rendszerint «hogy ha egy ember a 
bort kikezdi, arra nem szabad másnak bort kezdeni, mind-
addig, míg az el nem kél». Nemkülönben «kell tudni azt is, 
hogy a szegény embernek is a szerinl szabad mindenkor 
bort árulni». Majorságföld nincs, de egy kaszálót a falun alúl 
Kirva s Diósad közt Úr rétének neveznek; megterem rajta 
30 szekér széna, a felét Kusalyban Varga János zálogképen 
bírja. A sás igen felverte, az idén kaszálatlan maradt. Erdeje 
nincs e helynek, sem pedig Wesselényi Istvánnak ezen a ha-
táron. Majorságszőlő Kusaly felől a Yicze-hegyen van, 15 ka-
pás, a falubeliek dézmában művelik. 

Apáczán (possessio integra) 7 jobbágycsalád van, ezek 
közt Pap Demeternek egyik tia hadban van. Puszta van 17. 
A szolgáltatás, mint más helyeken. 

Völcsökön (int. poss.) 23 jobbágycsalád, ezekből Gergely 
István kulcsár a várban, Imre Mihály kurucz, Fekete János, 
Erdélyi Jónás és Péter, kobosz-Osztandi Simon «12 napos, 
kurucz». Pusztatelek 25, a melyek után való földekből, sőt 
a telkektől sem volt eddig jövedelme a földesúrnak, «mind-
azáltal a liszl úgy alkalmaztatta magát, hogy hasznot szerez-
zen a földesuraknak». Szolgálatjok mint más helyeken. Min-
den sátoros ünnepre egy-egy tyúkot adtak. Drabantpénzt is 
tartoztak adni ezelőtt, de mennyit, nem tudható. Törvényke-
zés: «ha valamely félnek nem tetszett a helybeli bírák tör-
vénye, azt, ha akarja, fogott emberek elébe viszi, ha pedig 
nem. Hadad városába s onnan a várba». Bírság, mint más 
helyeken. A korcsma Szent Mihály napjától fogva kis kará-
csonyig a falué, azután pedig a földesúré. Majorságföld van 
két fordulóban; az egyik Szivágy, a másik Böősháza felé, 25, 
1<S köblösek, kaszáló mindössze 3 kaszás. Malom, vám nincs. 
Makkos erdő szintén nincs. A szőlőhegy puszta. Vetésből 
nem adnak a földesúr számára dézmát, hanem csak a bor-
ból kilenezedet; juhból, sertésből és méhből adtak kilen-
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czedet. A pázsitról , «úgy referálják a lakosok, nem adtak 
váltót, de el nem hihetni, minthogy más helyeken adtak». 
Méhnek és juhnak váltója 2 dénár. 

Korondon (int. poss.) 14 jobbágycsalád, (Hempan Deme-
ter bátyja kurucz), 2 örökös, a többi 12 napos. Puszta telek 
2. Csak a várhoz való erdeje van. 

Bogdándon (int. poss.) lő jobbágycsalád, örökösek; Ba-
logh János vinezellér, Sárándi András hadba ment. Puszta 
2(5. Szolgáltatás, mint az úr más helyein. Majorsághoz való 
föld három fordulóban van, egybe-egybe 8 8 köblöt lehet 
elvetni, a nádasdi s korondi határ felé esnek, eddiggelé nem 
igen szántották. Kaszáló a korondi határ mellett van, Úr réte 
nevű, 1(5 szekérnyi széna terem rajta. Csak a várhoz való 
erdeje van. Majorságszőlő van a Verőfényen, 50 kapás; pusz-
tás, ha «ép» volna, 300 veder bort adna. 

Nágy-Solymoson (int. poss.) 19 jobbágy család, Csomós 
Jeremiás egyik fia hadba ment. Puszta telek 22. Szolgáltatás, 
mint más helyeken. A falunak külön erdeje van, ha jól ter-
mene, meghízhatnék rajta 1000 sertés. 

Magyar-Nádasdon (int. poss.) 7 jobbágycsalád, Vincze 
Márton (örökös), egyik fia hadba ment. Pusztatelek 36. Szol-
gáltatás, mint más helyeken. Valami rossz patakon van egy 
malma, két bokor kőre való; de csak árvíz idején szokott 
forogni. Mindene jó, jövedelme hol több, hol kevesebb, esz-
tendőn át bejön néha 4 köböl élet. 

Mutoson (int. poss.) 24 jobbágycsalád, ezek közt Kurta 
Demeter két fia hadba ment. Pusztatelek 13. Szolgáltatása, 
mint más helyeké. Van valami kevés erdeje, ha jó termése 
volna, meghíznék rajta 300 sertés. 

Ivis-Solymoson (int. poss.) 7 jobbágycsalád; Sütő János 
egyik fia hadba ment. Puszta 11. Szolgáltatása, mint más 
helyeké. Szőlőhegye elpusztult. A falunak van külön erdeje, 
jó termés idején 400 sertést hizlal. 

Erkeden (int. poss.) 10 jobbágycsalád. Pusztatelek 6. 
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Szolgáltatása, mint más helyeké. Van malma, két bokor kőre, 
valami rossz tó vizén, de csak esős időben jár, jövedelme 
éven át három köbölre megy, melynek negyede a molnáré. 
Van egy puszta udvarházhely, épület nincs ra j ta ; most ide 
az urak számára málét szoktak vetni. Majorságföld három 
fordulóban van 50, 50, 75 köblösek. Kaszáló nincs, hanem a 
mikor régentén ide kellett szénát hozni, azt a hadadi földről 
hozták. Szőlőhegye is van a falunak, az urak számára nincs. 
A melyik szőlőhegyet most mívelik, annak a dézmája a 
kusalyi prédikátornak jár. Van vám is, de nem igen járnak 
arra az emberek, «most pedig a hadak nem is exigá Ihatják». 
Van egy kis makkos erdőcske, az urak számára való volna; 
de minthogy van az uraknak elég: «a falunak égették volt». 

Kusalyon (poss.) 1 jobbágycsalád. Puszta erre a részre 
négy vagy öt. Szolgalatja nem volt egyéb, «hanem kitölöskede 
az erdő körül, kire nézve semmit sem adott». 

Kirván (poss.) 5 jobbágycsalád; Vajda Illés bátyja ku-
rucz. Puszta 7. E 7 telken kívül két pusztatelken két nemes 
ember lakik, fizetnek 6 ' 6 máriást, mindketten 4 frt 8 dénárt. 
Szolgalatjuk: a szükséghez képest. Evenként minden gazda 
ember ad egy-egy tyúkot. De téli kvártélylyal is tartoznak, 
tavaly egy szekér szénát s egy köböl zabot adtak kvárté-
lyosra. Dézmájok: ha az úr erdejére hajtottak sertéseket s 
telt tízre, elvették a tizediket; váltója 12 dénár, pázsitról 
0 dénár. Törvénykezésök, bíróságok, mint más helyeken. 
Korcsma a földesúr számára nem folyt soha. Makkos erdő 
nincs, csak tűzifának való. 

Wesselényi István, zsibói javainak 1703-diki összeírása al-
kalmával volt itt egy curia, de még az öreg Wesselényi István 
idejében pusztúlt volt el, azóta mind pusztán állt, csak nem-
régiben kezdték restauráltatni. De ezeket az épületeket, a 
mennvire restaurálták is, «most a hadak mind egészen el-^ " o 

pusztították és még az ablak köveit is feszegették». Ezen 
kívül van egy majorházhely, a mely csak egy pitvarból s 

Dr. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monographiája. II. ' 
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egy házból áll, ezeken két paraszt ajtó fasarkokra csinálva. 
A kemenezéje földből való, belől fütő. Van egy veteményes 
kert is; de a mi vetemény volt benne, a hadak mind elköl-
tötték; a rekeszét is levonták s megégették. Az udvarház 
körül jó sövények vannak; de a majorház körül valókat 
mind elégették. Csűrös kert van egy, benne egy nyolez ága-
sos csűr a kert alatt. Találtak idei búzaasztagot kettőt, 200, 
250 kalangyások. Rozs 50, búza 100 kalangya a csűr mellett 
egy csomóban. A csűrös kerten kívül is van két asztag, egy-
ben-egyben 200 kalangya; tavalyi búza egy darabban 40 
kalangya, egy kalangya széna, lehet benne 4 szekérrel. 

Zsibón (int. poss.) ekkor a jobbágycsaládok száma 40, 
örökösek s 12 naposak, a kik csak « mesterségükkel» szol-
gálnak, Borsi András 12 napos ember. Puszta van 23. Szol-
gálmányok; az örökös emberek ezelőtt minden héten három 
nap szolgáltak, a marhás ökörrel, a marhátlan gyalog-
szerrel és a mint a szükség hozta magával. A ki pedig maga 
erejével szánthatott, az maga is szántott három nap minden 
héten, de ebből a három napi munkából «az elmúlt portiozó 
időben» (t. i. a törökadó) az urak egy napot elengedtek. Adó 
itt nem egyéb volt, mint minden gazda tartozott egy-egy 
karácsony tyúkjával, e mellett a különleges alkalmakra: tor, 
lakodalom, szintén adtak. Az öreg emberek azt is állították 
1703-ban, hogy még mielőtt Várad a török kezébe esett volna, 
a zsibói jószágban lakók évenként tartoztak Szent Mihály 
adajával készpénzül s drabantpénzzel is; de aztán az urak 
elengedték. Mennyi volt az adó, nem tudják. Majorságföld 
van szépen: (Alsó- és Felsőmezőre) 125, 100 köblösek. Kaszáló 
a Felsőmezőre van egy kaszáló; Nagyporond nevű, 25 szekér 
széna terem rajta. Az Alsómezőre is van egy kaszáló: Ujfalú 
aljának hívják, terem rajta 0 szekérrel. Vannak még pusz-
ták után való kaszálók is. A korcsma Szent Mihály napjától 
fogva új esztendeig a falué volt, azután a földesúré. Erdő itt 
nincs külön az urak számára; a mi van «mind együtt esik». 
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A mikor termése van, a földesurak avast szoktak fogni; 
idegen sertéseket ide nem fogadnak, «hanem a mikor ter-
mése volt a makknak, az urak és a falu sertése emésztette». 
A tizedet illetőleg: «ha reá sült tizre a sertés, a tizediket 
vitték el», ha pedig nem, váltója makkról 1 2 volt. A mikor 
makk nem termett, pázsitról nem tartoztak egyébbel, csak 
egygvel, habár 20, 50 vagy 100 sertés volt. A kinek keveses 
volt, attól semmit sem vettek. A méhből is akként szolgál-
tattak dézmát; ha tízre telt, a tizedik a földesúré, másként 

KKSZLKT A Z S I B Ó I C S I K Ó S K E R T B Ő I . . 

váltója 12 pénz. A szőlőhegy dézmája a földesuraké. Vámok, 
ezelőtt minden terhes szekértől 4 pénzt vettek, ürestől 1 
dénárt, most nemes ember terhes szekerétől 0 dénárt, üres-
ből 3-at, paraszt ember terhes szekerétől 12 dénárt, ürestől 
3-at vesznek. Malom van egy az Egre (Egregy) vizén három 
bokor kőre való, a gátja nem derekas. A malomháza jó, a 
mikor jól forog: éven át 500 600 véka életet hoz, melynek 
negyedrésze a molnároké. 

Prodánfalva birtokban 9 jobbágycsalád, köztük Tállos 
Gyurka kurucz, 12 napos. Pusztatelek 4. Szolgálatjok, mint 
a zsibóiké. Ha valamely ember törvénykezett a falu székén 
és az ott való törvénv nem tetszett valamely félnek, onnan 
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vagy Csiblenbe (Cziglen) vagy Karikára viszik a törvényt, ha 
olt nem tetszett, Zsibóra «és onnan úgy procedaltak, mint 
tulajdon zsibóiak». Birság, mint a zsibóiaknál. A korcsma 
másként nem szokott folyni, mint a földesúr évenként hol 
méhsert, hol bort adatott ki egy hordóval. Dézmát egyébből 
nem adnak, csak disznóból, juhból s mellből; a disznónak 
váltója makkról 12 dénár, ha makk nem volt, mint Zsibón. 
Erdeje nincs, se malom, se vám. 

Csiglenben (poss. int.) 11 jobbágycsalád, pusztatelek 18. 
A pusztatelkek után való földeket, ha felfogta s felszántotta 
valaki, dézmát adott belőle. Szolgálatjok, adózásuk, mint a 
zsibóiaké. Törvénvkezésök olyanforma, mint a prodánfalu-
siaké. Ezek is elsőben a szomszéd faluba viszik (de a falu-
nak ezen jószágból valónak kell lenni). Bírság, korcsmáitatás, 
mint Prodánfalván. Van e helynek valami kevés makkos 
erdeje, de külön az urak részére nincs. Dézmát csak disz-
nóból, juhból s méhből adnak, mint a prodánfalviak. Pap 
van egy, ad évenként a földesúrnak egy sebesi pokróezot. 

Karikán (int. poss.) 10 jobbágycsalád. Minden szolgál-
mánv, bírság, korcsma, mint Csiglennél és más helyeknél. 
Csak «tűzre való» erdő van. makkos nincs. 

Rónán (int. poss.) 10 jobbágycsalád, puszta telek 2, a 
melyek után való földeket, ha valaki felfogta s beveti, déz-
mával tartozik. Szolgáltatás stb., mint Karikán vagy Csiglen-
ben. Erdő csak tűzifának való. Pap egy van, a ki évenként 
egy pokróczczal tartozik. 

Turbuczán (int. poss.) 15 jobbágycsalád. Minden szolgál-
mány stb. mint Rónán, Karikán s más helyeken. Majorság 
nincs egyéb, mint «minden idén» a falu földéből szakasz-
tottak egy darabot s azt kaszálták a «juhaj» számára. Van 
kevés makkos erdeje, meghízhatik rajta 50 60 disznó, az 
uraknak nincs külön erdejök e határon. Pap van egy, «az 
is esztendős» (t. i., hogy esztendő múlva elmehet a hova 
neki tetszik), a földesúrnak egy sebesi pokróczczal tartozik.. 
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Újfalu birtokban van 7 jobbágycsalád, köztük Czap 
Gergely örökös, hadba ment, a többi 12 napos. Van két 
pusztatelek; a puszták után való földekből dézmával tartoz-
unk. Szolgáltatásuk: Minthogy az, a ki örökös jobbágy volna, 
hadba ment, szolgálatot nem tesz; a 12 naposok apró 
szolgáltatás mellett karácsonytyúkjával is tartoznak. Tör-
vénykezés, bírság stb. mint más helyeken. Korcsmával mint-
hogy nem régen szállottak ezen napos emberek e helyre 
nincsen terhelve. Van kevés makkos erdő, 30 sertés meghíz-
hatik rajta. Pap nincsen. 

Nyirséden (int. poss.) 15 jobbágycsalád van, köztük Triff 
Simon bátyja hadba ment, örökösek s 12 naposak. Puszta 
van 1, földjéből, ha megszántja valaki, dézma jár . Szolgál-
tatás stb. mint Turbuczán s más helyeken. Erdejök kevés, 
a földesuraknak nincs külön, meghízhatik rajta 60 sertés. 
Pap van 1. esztendős, a földesúrnak egy sebesi pokróczczal 
tartozik évenként. 

Kis-Goroszló birtokban van 13 jobbágycsalád, köztük 
Tomucz István örökös, hadba ment, öten 12 naposak. Puszta-
telek 5, ha az utánok való földeket megszántja valaki, déz-
mát ad belölök. Szolgáltatás stb. mint Nyirséden s a többi 
helyeken. Majorház vagy ennek való telek nincs, de major-
ságföldek vannak; egyik fordulóba belemegy 100 köböl, a 
mikor erre a fordulóra esik a vetés, a dézmát ki szokták 
adni ; «más fordulóban nincsen semmi föld». Kaszáló a Geeze 
réten van kettő, 11 szekér szénát szokott adni. Makkos erdő 
a földesúr számára sincs. Esztendős pap van egy, a ki éven-
ként ugyancsak egy sebesi pokróczot ad a földesúrnak.1 

a 
k. Hadi története. 

Hadadnak hadi története a XVI. században gazdag volt 
eseményekben. 

Balassa Menyhért, ki a magyarországi részekből már nagy 
1 Orsz. lt. Urb. et Göns, t'ase. 64. nro 17. 
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darabot vitt át Ferdinánd birtokába, egyezkedést folytatott eb-
ben az ügyben Sulyok György gyei, Hadad urával is. a ki 
Jakcsi Boldizsár özvegyének kezével jutott Hadadhoz.1 

Hadad váránál ütközet volt János király és Ferdinánd 
hadai között, mely ez utóbbinak a győzelmével végződött." 

Hadadot kevés idő múlva visszafoglalta János király fia, 
de nem sokáig tarthatta, mert az csakhamar újból a Balassa 
hatalmába került. 

Szemléljük meg e harezokat közelebbről. 
1562-ben Balassa Menyhért elpártolt János Zsigmondtól 

Ferdinándhoz. Hadad vár ura Sulvok Györgv, a valkói és 
nagyfalui vár ura Serédi István, szintén Ferdinánd pártjára 
állottak. Hadad várát ostrom alá vették János Zsigmond ve-
zérei: Somlyai Báthory István és Némethi Ferencz. Balassa 
Menyhért s a kassai kapitány, Zay Ferencz, Hadad fölmen-
tésére siettek. Márczius 4-dikén verték meg Hadadnál János 
Zsigmond hadait. Hadad a Ferdinánd-pártiak kezébe került, 
a benne összehordott roppant kincsekkel.3 

Budai Ézsaiás4 körülményesen leirja az 1562-diki ütkö-
zetet : Hadra kelvén a dolog, II. János (János Zsigmond) Somlyai 
Báthori Istvánnak és Németh Ferencznek vezérlete alatt Hadad 
alá sereget küld, megparancsolván, hogy Ferdinándnak na-
gyobbszámú seregével mindaddig meg ne ütközzenek, míg ő, 
segítségökre nem megy. Németh Ferencz nem alkalmazkodott 
a parancsolathoz, hanem, a mint az ellenség megérkezett 
azzal mindjárt szembeszállott, de Balassa Menyhért, a ki Fer-
dinándhoz pártolt át, megszalasztotta. Báthori István is kénv-
telenítve volt ütközetbe elegyedni, «egy darabig ugyan jól 
forgatta magát», de megsebesülvén, alighogy megmenekülhe-
tett. Am "a budai és a temesvári basák húszezer emberrel 

1 Szilágyi Sándor: Erd. Országgá. Emlékek, II. k. 146. 1. — - Verancsics 
Antal: Memoria rerum etc. Mon Hung. Ilist. Script. III. k. 102. 1. — Erd. Or-
szággy. Emlékek, II. k. 147. I. — Budai Ézsaiás: Magyarország Históriája a mo-
hácsi veszedelemtől fogva Buda visszavételéig. Debreczen. MDCCCXIV. 07—58. 
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siettek a már-már Lengyelországba futni készülő János Zsig-
mondnak segítségére s ezek Balassa Menyhértet, épen midőn 
a zsákmányon osztozkodni kivánt társaival, Szatmárit meg-
lepték, bezárták; Németit, Szatmárt elégették s «mind az a 
préda, melyet Balassa Hadadnál nyert vala, megégett». 

Borsos Sebestyén ilyen szavakkal ír az esetről: «1502-dik 
esztendőben Balássi Menyhért elárulá a János király fiát és 
a Ferdinánd király párt jára álla. János király nagy hadat 
indíta és megszállá Hadad várát, sok jó vitézekkel Németi 
Ferenez által, ki akkor Tokajba kapitány vala, de ott a János 
király íia hada igen megveretek a Ferdinánd ereje által. Mely 
harezon sok vitézek elhullának és sok nyereséget nyerének. 
Onnat Balássi indúla Szakmárra és a nagy nyereséget Szak-
máiba mind egy házbí m raKaK, hogy ők jövendőbe nagy 
gazdagkótyavetyét hányjanak, de az Isten nem bírá nékiek» stb. 

Még 1563-ban is Balassa Menyhért birja Hadad várát. 
1564 október havában János Zsigmond tizenkétezer em-

bere ment Hadad alá, melyet ekkor Sennvei Mátyás védel-
mezett a Ferdinánd pártján. Sennvei hősiesen viselte magát, 
súlyos sebeket kapott, mind a mellett János Zsigmond ro-
hama bevette Hadadot; fogságba került az őrség s vele együtt 
Sennvei is. A fejedelem nagylelkűsége megkegyelmezett Seímvei-
nek s vitézsége elismeréseid szabadlábra helyezte őt. 

Borsos Sebestyén erről is megemlékszik: «1564-ben ifj. 
János király Szatmárt megszállatá Somlyai Báthori István által, 
kit meg is vőnek minden viadal nélkül. Mert akkor Balassa 
Menyhért honn nem vala. Balassa Menvhértnak a felesége 
egy kis fiával és egy leányával foglya esék. kiket király fogva 
tartata Erdélyben Véesi várában sok ideig, onnat alá viteté 
Dévába. Ugyanezen őszön a király nagy hadat indíta és a tö-
rökök sokan melléje jövének segítségül és Hadad várát meg-
szállá, kit hamar időn megvon és mind a földig lerontatá; 
a magyarokat, kik benne valának békével elboesáttatá. Az-
után általköltözék a Tiszán . . .» 
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Hadad várnagya 1585-ben Kopaczi Ferencz.1 

Egyéb szerepét illetőleg a hadi történelemben megemlí-
tem a következőket: 

1600-ban Hadad vára Básta birtokában van. Kardcsa-
pás nélkül (április 6-dika előtt) megadta volt magát.2 Ez évben 
Hadadot a németek őrséggel rakták meg.3 Ez év julius 2-dikán 
Pezzen Bertalan írja Mátyás főherczegnek, hogyneki je lezték 
Hadadból, Mihály vajdának már junius 27-dikén Moldovából 
Brassóba való érkezését.4 

Kemény János, feleségéhez, Lónyai Annához írt levelei-
ben többször említi ebből az időből a hadadi jószágot. Julius 
7-dikén kelt levelében nem hiában aggódik a pogányság vissza-
térése miatt, habár a hadadi s kövesdi jószág is ekkor «szen-
vedhetőképen» van.5 1678-ban országos végzéssel figyelmez-
tették Wesselényi Pált, hogy a hadadi vár prsesidiumának 
zsarolásait ne engedje: «A mi pedig Vesselénvi Pál atyánkfia 
dolgát illeti, Nagy ágod kegyelmességéből végeztük, hogy a 
vár szükségére, ha prsesidiumot tart, azokat prédálni onnan 
ki ne jártassa és ki ne bocsássa, mert ha mi kár követi az 
Hazának valamelyik részét, vagy nemes atyánkfiait érette, azon 
atyánkfia admonealtatván az ország gyűlésére comperta rei 
veritate mox et de facto, eligazíttatik és azon atyánkfia fizeti 
meg a kárt».6 Wesselényi Pál kuruczgenerális hadai 1681-ben 
Nagy-Károlyban prédáltak. Erre vonatkozólag az 1693 február 
17-dikén tartott tanúvallomásból megtudjuk, hogy a temp-
lomban levő összes puskákat Wesselényi szekérre rakatván, 
Hadad felé küldte, úgyszintén a található összes búzát I)eb-
reczenbe és Hadadba; azonkívül «az várban is. a mely ko-
rompati puskák és másféle nagy puskák voltanak szekérre 
rakták és egy kis taraczkocskát, azon kívül két öreg taraczkot 

1 Kővári: Erd. Épit. Emi. 150. 1. — 2 Szadeczky: Erd. és M. V. T. Okltár, 
511. 1. — a Magyar Tört. Emlékek, III. köt. 144. lap. 4 Bécsi hadi levéltár, 
reg. 44. — 5 Tóth Ernő : Kemény János és Lónyai Anna levelezése, 39. lap. 
6 Benkö kézirati munk . : 708. 1. Erd. Múz. 
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és azokat megindítván, Hadadba vitték», «az öreg ágyút pedig 
az fejedelem táborába vitték».1 

Hadad várát a Rákóczi-forradalomkor Béldi Zsuzsánna, 
Wesselényi Pál neje, oltalmazta, a mivel kapcsolatosan egy 
történeti adoma is él. A kapitány türelmetlenül üzent föl a 
hős magyar nőnek, hogy a várat adja fel, mert ha azt erővel 
veszi be, katonáinak szabadságot enged a legyőzöttek fölött, 
mire Wesselényiné azt izente vissza, hogy ő pedig, ha kézre 
kerí ttetheti, m egcson kitt a t j a.'2 

1710-ben Gravenl generális Hadad elfoglalására küldött 
egy csapatot, s a január 22-dikén Vadkertnél elvesztett csata 
után Hadadot ifjabb gróf Csáki István német kézre játszotta.3 

A bennlévő kuruczok a várat egyezség útján feladták.4 

1711-ben már német őrség van benne" és a Rákóczi-
forradalom leveretése után az erdélyi guerilla rablóbandák 
és a tatárok beütései ellen tön tos határerősség volt. 

1 Gróf Karolyi-levéltár, IV. 578. és köv. I. - - 2 Kővári: Tört. Adomák, 
95—96. II. — Erd. Épít. Emi, 150. 1. — Thaly K.: II Rákóczi Ferencz fejede-
lem emlékiratai, 200. I. — 4 Cserei Mihály: Históriája. 446 1. 5 Kővári: Erd. 
Épít. Emi., 150, 1. 



A KÖVESDI VÁR. 
(Kewesd 1461. Kebesd 1475. Keowesd 1549.) 

Szilágy-Kövesden vár állott; ennek nyomai ama három 
méter széles alapfalak, a melyekre a falú közepén átfutó völ-
gyek találkozó pontján földforgatás alkalmával bukkantak. 
E hely neve ma is Printré csétátyé (várköz). A kövesdi várhoz 
tartozott Mázsatelek, egy része a kövesdi határnak, meg Szér-
telek. A középszolnoki «Kewesd határában fekvő Masa és 
Zerthelek» nevű földeket elfoglalta Sarmasági (Sarmasághy) 
Elek. 14()1 július 18-dikán e földekre nézve kiegyezik az emlí-
tett Elekkel Sámsoni Albert és menedéket vallanak egymásnak.1 

A várnak nincs is régibb emléke, mert a váradi káptalan-
nak egy 1323-diki levele, mely a Sóvári és Szerdahelyi nemesek-
nek Kövesd várát illető osztályáról szól, aligha ránk tartozik.2 

A helység, a hol a vár volt, két részből állt. a mint az 
oklevelek mutat ják: Olahkewesd. Magyarkewesd 14()(>. Kebesd, 
Kewesd 1475, 1487. A mint a hagyomány tar t ja : Kövesd 
magasán a Dersek vára állhatott. Ders hídja a két Dersida 
közt, a községtől nyugotra. 

A kövesdi várnak tehát kevés nyoma maradt ; világosabb 
képe van magának a hozzátartozó uradalomnak. A jószághoz 
tartoztak ezek a középszolnoki helyek: Sarmaság, Szigeth, Kis-
és Xagv-Derzsida. Girókuta (Gyerő-Kuta) nevű faluk: Kis-
Ivorond, Remete és Mojád nevű prsediumok (1()48 előtt). 

1 Dl. 36392. Km. Prot. E. min. p. 123. n. 1. et 2. — 2 Zichy-Okmánytár 
I. 226. 1. 
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Az uradalom é])ületeiről egyébiránt tudunk már 1645-bőL 
A kövesdi nemes udvarház ekkor fejül tövissel födött 

tapaszos boronapalánkkal volt körülkerítve, a melyen át vas-
sarkakkal ellátott, zsindelyfödeles jó öreg deszkás kapun le-
heted bejutni. Mindjárt egy öregistállóra találunk; kívül-be-
lől tapaszos, jó széles tornáez előtte, tizenkét lóra való. 

Az udvaron, külön-külön fedél alatt, két rendbeli ház van. 
Az egyik épület két szobából s egy pitvarból, három 

oldalkamarából áll. Úgy a szobákon, mint a kamarákon vas-
sarkú ajtók vannak, kilincsek, az egyik szoba ajtaján pléhes 
zár, ilyen az egyik oldalkamarán is van. Mindegyik szobában 
kemencze, a kisebbikben sütőkemencze. A nagyobbik szobá-
nak három ablaka van, mindegyik üveg. Itt a fal valami 
hitvány vászonkárpittal van bevonva. A bútorzat: a fal mel-
lett két padszék, továbbá egy karosszék, egy asztal, két, desz-
kából készített nyoszolva, egy tört fogas, avult pohárszék, 
három eczetes hordócska, kettő 2—2, a harmadik 3 erdélyi 
vedres. Az egyik oldalkamarában egy jó katonanyereg szer-
számostól, egy rossz pinczetok, két üvegpalaczkkal, egy rossz 
cseber, négy lóra való hám, kötelek nélkül, négy fék és egy 
«égettbor égető rézfazék». 

A szobában egy kis könyvtartó is van. Lássuk, miből 
állott ezen idők szellemi tápláléka. íme a katalógus: Káldi 
fordításában egy magyar biblia, azután egy latin prédikácziós 
könyv, egy magyar könyv, a melynek ezíme: A szent hajnal 
csillát/ után bujdosók vezérlője, egy másiknak ez a czíme; 
.A mostan támadt tudományok hamisságának tíz, nyilvánvaló 
bizonysága. Pázmány Péter Magyar Post illáira Dominica (Ora-
tio) s egy deák papnak való könyv (I)iurnale vagyis imádsá-
gos könyv) egészítik ki a kis könyvtárt. 

A másik szobában egy asztal, négy padszék, egy kenyér-
tartó almáriom, öt óntál, egy kisded ónpalaczk van. Az 
oldalkamarájában egy sajtnyomó szék, egy kis teknő, tíz fa-
tál s tizenhat l'atánvér. 
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A nagyobbik szoba alatt van egy földből való pincze, 
bárdolt deszkákkal állogatták körül. Harmincznyolcz cseber 
bor van benne tíz hordóban, három hordó üres. A pincze 
fölött egy ebédlő filegoria van, e mellett kis kápolnáeska, 
zsindely tetővel. 

A «ház hiján» van mintegy tizenkétezer zsindelyszeg 
egy kasban. 

A másik (zsindelyes) épület három szobás. Az öreg szo-
bában, melyen három üvegablak van s új kárpittal van be-
vonva, mázos kemencze van; két fogas, egy asztal, egy pohár-
szék. az asztal körül két pad (a gerendán, fenn három új 
üvegablak). Ennek, valamint a két kisebb szobának ajtaján 
is vassarok és pléhzár van. 

A két kisebb szobában egy pár öltönydarab tűnik mind-
járt szemünkbe. «Egy kék szorító, mente fajlandis1 róka-
háttal bélelve, egy másik mente kék fajlandis vállban vágott 
bagaziájával~ bélelt», három sisak. Nincs ís egyéb, mint még 
tíz sing vas, tizenegy vaskarika (kerékre valók), három de-
rekalj haj nélkül s négy «mezítelen vánkos», a melyek jól 
m egf ér nek egy Ott. 

E szobák alatt is pincze s mellettök egy kis kamara van. 
A pinczében négy hordóban tizenöt cseber bor. Hat kád. há-
rom szuszék, egy öreg szuszékban tizenöt vékányi búza. 

A pincze előtt egy jó öreg bornyomó sajtó heves. 
Benn az udvarban a felső házak mellett két rendbeli 

istálló van. 
Az udvarház mellett egyik felől baromlegeltető udvar, 

jó sövénynyel bekerítve, itt egy jó hosszú szín tehenek, juhok 
számára. A baromudvaron felül van a veteményes s virágos 
kert. A házon fölül egy kis udvarkert is van. E mellett is jó 
kert, a melybe néha-néha marhákat szoktak rekeszteni. 

Az udvarházon fölül van gyümölcsöskert, szőlő (tizenhat 

1 A XVII. században használatos posztónév. — - Tela colore tincta. 
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lépés), bekerítve fedeles sövénynyel. Az udvarháztól nvugotra 
van a csűröskert, a csűr mellett egy búza- s egy tönköly-
asztag, az előbbiben száz, az utóbbiban ötven kalangya. A csűr 
«hiján» tizenkét kalangya lesz (korondi ember a felese) és 
ugyancsak a csűr mellett a somlyai páter számára is van egy 
kis asztag, huszonöt kalangyával. A «rétkertben» két tavalyi 
asztagban száznegyven és háromszáz kalangya búza van. 

Két öreg tehén, két tavalyi tinó, egy ménló («ezt Karsai 
Györgyné asszonyomnak adták»), hatvannégy juh, húsz bá-
rány, tizenhat kecske, tizenkét lúd, tizenkét tyúk, nyolez 
récze is volt.1 

Ez a képe az uradalom közzéppontjának a XVII. század 
derekán. 

Ezeknek az épületeknek a helyére Kemény János, leje-
delem, épített egy kétemeletes kőházat. 1646 után «nem sok 
idővel» a néhai Sarmasági György udvarházát «Kemény János 
(id. Gyerőmonostori) elrontatván az maga kastélyát megépít-
tette belőle», a mint egyik tanú vallja, a mikor a néhai Sar-
masági György hagyatéka ügyében tanúvallatásokat tartanak 
1702-ben a Gyerőmonostori Kemény bárók ellen. Egy-egy fara-
golt kőajtófél ma is található belőle. Erről a kastélyról mond-
ják a tanúk 1703-ban, már negyven esztendeje, hogy elpusztult, 
csak a kőfalai vannak ; de azok is kiromladoztak. Olak sin-
csenek. Majorház szintén nincs. Régentén kővel volt kerítve, 
de már sok helyen csak a fundamentum van. Van egy csű-
rös kert valami rossz sövénynyel körülkerítve, benne egy hat 
ágasra épített csűr, nem régi, még jó a fedele. Mellette két 
búza-asztag, idei, 430 kereszttel, zab egy csomóban 25 kereszt, 
egyéb semmi.2 

A helységet a törökök, szatmári tolvajok és kuruezok 
elpusztították 1682 előtt, s azután újra települt. Hogy a kö-
vesdi jószág birtoklását kellőkép megismertessük, tárgvalá-

1 S/.fjv. — 2 Orsz. lt. Urb. et Cons. fasc. 64. nro 17. 



110 I. RÉSZ. VÁRAK. 

sunknál némelykor kell érintenünk Kövesd helységnek is tör-
ténetét. Itt a birtoklás részletes története az 1434-dik évvel 
veszi kezdetét. Kusalyi Jakcs Győrgv fiának Lászlónak és 
Losonczi Bán unokájának Istvánnak kevesdi jobbágyai azok 
között vannak, kikkel e két úr megtámadta fegyveres kézzel 
Borsi Nagy Mihály fiának és unokáinak meg Csamai Ördög 
Lászlónak és fiainak Apáti, Köröm és Baromlak birtokokbeli 
jobbágyait és a kik ellen ezért ekkor vizsgálatot tartanak.1 

Mind e mellett Kövesd eredetileg Sarmasági-birtok, a mint 
mindjárt a váradi káptalannak egy alább fölmerülő 1355-diki 
okleveléből kitűnik, s innen származott át annak birtoklása 
a báró Kemény-családra. Az uradalom eredetileg nagyobb 
kiterjedésű volt; mint láttuk, Szértelek is ide tartozott s innen 
lehet, hogy már itt a Jakcsiak kövesdi jobbágyairól is van szó. 
1475 körül a Sarmasági családéi az «Allexj» birtokai, Korond, 
Kövesd, Remete, Giro(l)tkuta, Sziget, Sarmaság, Dershida. Ezek-
ben a helységekben (Sarmaság, Sziget. Oláh- és Magyar-Kö-
vesd. Remete, Tót-Korond, (iiro(l)tkuta és Dershida) már 1454-
ben birtokosok. A rokonság pörlekedéséről csakhamar hal-
lunk. 14(i() október 9-én Sarmaság, Dershyda, Bemet he, Thoth-
korond, Gyrolthkwtha, Olahkewesd. Magyarkewesd, Zygeth 
középszolnokvármegyei birtokoknak Sarmasági Ambrus ré-
szére országos birói levél értelmében tervezett beiktatása ellen 
Sarmasági András özvegye több rokona nevében tiltakozott. 
Felperes: Sarmasági Ambrus, alperes: Sarmasági Elek. Ellen-
mondó: Sarmasági András (II.) özvegye: Katalin, a nevezett 
András leányai, úgymint: T. . . . Albert neje Zsófia, Kémeri 
János neje Katalin, valamint az alperes Sarmasági Eleknek 
Ilona asszonytól született gyermekei s Majádi László neje: 
Agata asszony nevében.2 1487 augusztus 13-dikán Mátyás 
király azt hagyja meg a kolozsmonostori konventnek, hogy 

1 Leleszi conv. B. 9. f. anni 1434. nro 24. — 2 Dl. Km. Prot. :Í(>,:>93. Km. 
prot . F. min. p. 1. n. 1. 
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Kevvesd birtokba Majádi Istvánt, Gergelyt és Jánost iktassák 
be,1 de a mikor a birtok egy negyedrészébe, mint a nagy-
atyjukról, Sarmasági Andrásról maradt jogos örökségükbe 
akarják iktatni a Majádi László fiait; Sarmasági Weres László 
tiltakozik a néhai Sarmasági Elek íiai nevében a beiktatás 
ellen.2 1543-ban a kövesdi jószághoz tartozó helységek tisztán 
Sarmasági-kézen vannak: Magyar- és Oláh-Kövesd, Sarmaság, 
Sziget, Dersida (sub monte), Girókúta, de már a másik Der-
zsidán Nádasdi Boldizsár, Dobai János és Szakácsi László 
portáit írják össze, Nagy-Korondon a Jakesiakét s Pázmán 
Péterét. (Kis-Korond, Remete és Majád nincsenek az össze-
írásban,) Ekkor Magyarkewesden Sarmasági László, István és 
Mihály jobbágyait 2—2 kapura becsülték. Volt ekkor itt még 
3 bíró, 4 szabados, 6 szegény, 6 új ház és 3 puszta telek. 
Olahkewesden Sarmasági Lászlónak jobbágyai 2 kapu után 
fizettek adót, az utóbbiakéi csak 1 1 után. Találtak még a 
helységben 3 birót, 4 szabadost, 3 szegényt és 5 új házat.:! 

A birtokot, mint a néhai Sarmasági László javainak egyikét, 
legutóbb mint gyámok Báthori István özvegye, Katalin és 
íiai: András, Kristóf meg István kezelték, kiket 1547-ben 
számadásra intet Sarmasági András.4 1549-ben Keowesden 
4 kapu után adóztak a Sarmasági Mihály jobbágyai, a Sar-
masági András és Perneszi Imrééi pedig 3 3 után. E 10 
családon kívül találtak itt még 20 szegényt, 5 servitort és 
4 új házat. Oláh-Kövesden 2 kapu után adóztak a Sarmasági 
Mihály jobbágyai, míg a Sarmasági András és Perneszi Imrééi 
csak 1 1 után. E 4 családon kívül feljegyeztek még 1 birót, 
6 szegényt, 5 új és 2 puszta házat. Ugyanekkor már Kis-
Korondról is szó van, a hol Perneszi Imrének nincs portája, 
csupán Sarmasági Andrásnak 1 puszta házhelye s Mihálynak 
1 portája. Tulsó-Derzsidán a Sarmaságiakon s Perneszi Imrén 
kívül már Dobai János és Tamás, Majádi Miklós és Nádasdi 

1 Dl. 27955. — - Jlt. — 3 Dical. — 4 Lelesz, Act. an. 1547. läse. 3. nro 21. 
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Boldizsárral is találkozunk, s Mojádon Majádi Miklósnak van 
1 portája.1 Kewesd részbirtokba 1550-ben újból beiktatják 
Sarmasági Mihályt.2 1551-ben pedig az itteni részbirtokot 
Sarmasági Borbálának Ítélték oda.3 1509-ben («féria quinta 
proxinia post fest um beati Matthei apostoli») Sarmasági János 
fiai kötelesek Anna nővérüknek a leánynegyedet kiadni, a 
mint ekkor János király meghagyta Középszolnok vármegyé-
nek. hogy Sarmasági János fiait, Jánost, Gábort, Mihályt, 
Gáspárt, Györgyöt és Eleket szólítsa fel ugyancsak Sarmasági 
János Anna leányának, Kemény János özvegyének, atyjuk 
Sarmasagh, Kewesd, Gyrokwtha, Zygeth, Zopor, Alsódershyda, 
Felsewdersh\ rda, Kyskorond, Nagykorond, Mayad, középszol-
noki birtokaiból a köteles részszel és leánynegyed kiadásával 
való kielégítésére.4 Itt tehát már a tartozékok Szoporral is 
szaporodnak. Egyébiránt Alsó-Szopron már 1549-ben találunk 
Sarmasági Mihálynak 1 szegényét. Andrásnak 1 új házát s 
2 szegényét, míg Felső-Szopron nincs nyomuk.5 

Per támadt ebből, ho£v a birtokon 1570-ben Sarmasági 

Anna, Gyerőmonostori Kemény Jánosné, mint az atyjáról, 
Sarmasági Jánosról maradt birtokon osztozni akar 6 fiútest-
vérével, ezek közül a legidősebbik megesküszik a gyulafehér-
vári törvényszék határozatából, hogy abban a leányágnak 
része nincs s így a fiúk birtoka marad. 

Fölötte érdekes e per története, a melynek részleteit 
előadom. 

1570-ben Sarmasági Annának, a Gyerőmonostori Kemény 
János özvegyének (a Sarmasági János leánya) a nevében 
literátus Pistháki Lukács indítja a pört Sarmasági János, 
Gábor, Mihály, Gáspár, György és Elek ellen, a kiknek az 
ügyvéde literátus Ippi Tamás. Két okiratot hoz az alperesek 
ügyvéde a tárgyalásra, a János király gyulafehérvári törvény-

1 Dical. - - Lelesz, Prot. 7. fol. 57. an. 1550. — :5 U. o. 154. an. 1551.— 
4 Gy. f. Kápt. lev. H. 30. — 5 Dical. 
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széke elé. Literátus Pistháki Lukács, a Sarmasági Anna ügy-
véde; a megbízottja nevében követeli az alperesektől, hogv 
Sarmasági Annát az atyjáról, Sarmasági Jánosról maradt 
birtokokban, a melyek a középszolnokvármegyei Sarmaságon, 
Kövesden, Girókután, Szigetben, Szopron, Felső-Derzsidán, 
Alsó-Derzsidán, Kis-Korondon, Nagy-Korondon és Mojádon 
vannak, egyenlően részesítsék; mert azokban a női ág a férfi-
ággal egyenlően osztozik. Kéri egyszersmind, hogy az e bir-
tokokra vonatkozó okiratokat is adják ki neki vagy eredeti-
ben, vagy másolatban. A mely birtokokból pedig nem osz-
tozhatik egyenlően a férfi-ággal, az ország törvényei alapján 
kéri az őt megillető leánv-negyedet. Ezt hallva az alperesek 
ügyvéde, megtagadja a kérést; mert a mint mondja e 
birtokok ügyében vannak nekiek okirataik, a melyek világo-
san ő mellettük bizonyítanak, s a melyeket majd készek lesz-
nek előmutatni, ha a törvényszék új tárgyalást tűz ki az ügy-
ben. A királyi törvényszék protonotáriusa, esküdtei s asses-
sorai elhatározásából tehát az ügyben új tárgyalást rendelnek 
el s megrendelik az alpereseknek, hogy akkorra mindennemű 
okiratot hozzanak magukkal, a mi csak a néhai Sarmasági 
János hagyatékára vonatkozik, a nélkül, hogy újabb tárgya-
lás kitűzését remélnék; hogy azok alapján a törvényszék 
igazságos Ítéletet hozhasson. A második tárgyaláson a Sar-
masági Anna felperes ügyvéde, Pistháki Lukács, fölkéri az 
alperesek ügyvédét, literátus Ippi Tamást, az igért okiratok 
felmutatására, a ki fel is mutat két oklevelet, a melyek egyi-
kén a Konth Miklós erdélyi vajda és Szolnok vármegye 
főispánja neve és pecsétje állott; ez, 1355-ben, Visegrádon 
kelt. E szerint a váradi káptalan bizonyítja, hogy 1355-ben 
az ő megbízott emberének, Konth Miklósnak a jelenlétében 
a Movs eomes leánvának, Erzsébetnek Sarmaság birtokból 
kiadták a leánynegyedet. A másik oklevél a váradi káptalan 
birtokátadó kiváltságlevele (litterse privilegialiter statutorise); 
a mely szerint Lajos király új adomány czímén a Sarmasá-

Dr. P e t r i Mór : Szilágy vármegye monographiája. II. ^ 
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giaknak adja az említett peres birtokokat, kivéve Mojád, Szo-
por, az egyik Derzsida, Nagyfalu és még több birtokokat. 
A felperes ügyvéde kifogást tesz az első, a Konth Miklós ok-
iratával szemben; mert az abban említett leánynegyed kiadás 
nem törvényes intézkedés, hanem a felek megegyezése alap-
ján történt meg. A másik ellen az a kifogása, hogy az már 
új adományozási levél s abból Szopor, Mojád és Nagy-Korond 
ki van hagyva; Felső- és Alsó-Derzsidát pedig nem külön-
bözteti meg. A törvényszék határozata alapján az első oklevél 
ez alkalommal nem érvényes; Szopor, Mojád, az egyik Der-
zsida és Nagy-Korondon osztozkodni kell s a többi birtokokat 
illetőleg az idősebbik testvérnek meg kell esküdnie 50 hozzá 
hasonló rangú nemessel együtt. A 3-dik tárgyaláson a felperes 
ügyvéde kijelenti, hogy a felperes Felső- és Alsó-Derzsidában 
követelte az osztozást az alperesektől: míg az új adomány-
levél csak Derzsidát í r ; ő mindkét Derzsidában osztozni akar. 
Az alperesek ügyvéde azt mondja, lehet, hogy az új adomány-
levél kérőinek csak egy Derzsidájuk volt s csak azután sze-
rezték a másikat. Bozzási Jakab a Majádi Jusztina nevében 
fellép a pörben, azt mondja, hogy neki is épen úgy van 
része azokban a birtokokban, mint Sarmasági Annának és 
alperes fiútestvéreinek, mert ezeknek az atyja, Sarmasági 
János az idősebb Sarmasági János unokája; az ő nagyanyja 
pedig Sarmasági Heléna, Majádi Jánosné, az idősb Sarmasági 
János leánya. De Majádi Jusztinát az új adományozó levél 
értelmében semmi sem illeti a birtokból, őt tehát elutasítja 
a törvényszék.1 

1570-ben a középszolnoki Kewesden 3—3 kapuszámnyi 
adóval rótták meg a Sarmasági Miklós és özvegy Sarmasági 
Mihályné jobbágyait. Ugyancsak az ő jobbágyaikról van szó 
Sarmaságon, Szigeten, Felső-Derzsidán, Girókután; már Alsó-
Derzsidán csak Miklósnak. Horváth Istvánnak s aztán meg 

1 Szgy. 
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Majádi Imrének van 1 1 portája. Nagy-Korondon Jakcsi Bol-
dizsárnak l.1 

1594 szeptember 1-sején Báthori Zsigmond fejedelem meg-
parancsolja (fsukat Péter tisztjének, hogy Sarmasági Zsigmond 
jószágát ne bántsa s ha valamit elfoglalt volna, adja vissza;2 

szeptember 13-dikán arról értesülünk, hogy Sarmasági István, 
kinek «Báthory Istwan atta volt Paczalt», Kövesden lakott;5 

Kövesdi Sarmasági Zsigmond (II.) 1601-ben kelt végrende-
letében kövesdi udvarházát, Sarmaság, Sziget, Girókuta, Ders-
hida, Remete és Korond középszolnoki birtokait mostoha 
fiainak: Jósika Zsigmondnak és Gábornak köti le nejének 
elköltött 5000 Írtjában.4 1598 után ugyanis Sarmasági nőül 
vette Fűzi Borbálát, Jósika István özvegyét.'1 

1602-ben Kövesd birtokra védelemlevelet ad Básta kö-
vesdi Sarmasági Zsigmondnak.6 1604-ben Kövesden 4 rótt 
ház után <S forintnyi adót fizetett a Sarmasági Zsigmond 
jószága.7 

1607-ben Rákóczi Zsigmond előtt ő azt adja elő, hogy 
László (III.), néhai Mihály (II.) fia, idősb Sarmasághi Sarmasághy 
Mihály unokája és Gáspár (II.), János fia, fenti idősb Sarmasági 
Sarmasághy Mihály unokája, bizonyos okleveleket, melyek a 
Sarmaság, Kövesd, Sziget, Girókuta, Dershida, Majád, Kiskorond, 
Remete, Babuktelke középszolnoki birtokok birtokjogát illetik 
és melyeket Thelegdi Espán Istvántól vett kézhez, neki, mint 
legidősb családtagnak megőrzésre átadtak; az iratok között 
azonban a második János ítélőlevele a fenti Sarmasáei János o 
esküjéről ötven nemessel együtt, melyet néhai II. Lajos király 
új adománya alapján tettek (arról, hogy az új adománylevelen 
kívül más levele nincs) Közép-Szolnok vármegye előtt, nem 
találtatik. Meg is hagyják Yaragyiai Izsák Mátyás és Tasnádi 
Juhos Miklós törvényszéki Írnokoknak, hogy Espán Istvántól 

1 Dical. — 2 Nagyv. Múz. Bit. eredetiből. — 3 Xagvv. Múz. Bit. eredeti-
ből. — '« Péchi-család ltára. Századok. 1889. 524. 1. — 5 U. o. 523. 1. — (i U. o. 
524. 1. — " Dical. 

8* 
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követeljék vissza a leveleket, lia pedig megtagadná azok ki-
adását, idézzék meg.1 

1611 márczius 26-dikán Báthori Gábor, erdélyi fejedelem 
a középszolnoki Kövesd birtok összes tizedeit, a melyeket 
előbb néhai Sarmasági Miklós, majd Kövesdi Sarmasági 
Zsigmond bírt, az utóbbitól csere útján már átadott, ugyan-
ottani birtokrészekkel együtt Bogdányi Ferencznek adomá-
nyozza hű szolgálataiért,2 holott Sarmasági Zsigmond még 
1610 november 28-dikán visszavonta cseréjét Bogdányi Ferencz-
czel, egy kövesdi udvarház, Kövesd, Sarmaság, Dersida, Sziget, 
Szopor, Remete, Kiskorond birtokrészeket illetőleg,3 mert hi-
szen csak kényszerítették erre a cserére. Fájva panaszolja, 
hogy Bogdányi János, a Ferenez atyja, valami vádat koholt 
ellene (hogy t. i. Sennyei Pongráczczal s Komis Zsigmond-
dal. a fejedelem ellenségeivel tart) s életének megtartásáért 
ment bele a cserébe. 0 mondja egy helyt, hogy jószántából 
nem adta volna cl az őseitől maradt jószágot, a honnan 
vezetékneve is van és a melyet az ő elei tizenegy esztendő 
híján négyszáz esztendő óta birtak, négyannyi jószágért se, 
mint a mennyiért kénytelenségből, nagy keserűséggel és szíve 
fájdalmára ki kellett kezeiből bocsátania. De hát megijedt, 
Magyarországra tiltott, mert hallotta, hogy a fejedelem sok 
urat és fő embert akar megöletni Beszterczén és csakugyan 
a beszterczei gyűlés proseribálta is azokat, a kiket vétkesek-
nek találtak. Ót ugyan nem vádolta senki, mégis Báthori 
Gábor fejedelem «per notam» adományozta Bogdányi Fe-
rencznek, a kit be is iktattak. 

A beiktatás után maga a fejedelem küldött utána, mint 
ártatlant, haza hivatta, az ős jószágát kezébe is bocsátotta 
Bogdányi; de azután mégis cserélnie kellett. így történt a 
fejedelem újabb adományozása Bogdányi részére, a mi ellen 

1 Orsz. lt. Kolozsm. convent. Lad. 27. S. Nr. 1. — - U. o. Lad. 26. B. 
Nr. 15. — :í Gyf. kápt. lev. cent. F. 21. 
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tiltakozott Sarmasági, jóllehet nyíltabban már csak akkor, 
mikor «bátorságosabb» lett az élete. 

Ugyanő Thurzó Györgyhöz 1616 július 12-dikén írja, 
hogy vesse közbe magát érte Bethlen Gábor fejedelemnél, 
mert ő üldöztetik őseitől maradt sarmasági, kövesdi jószága 
miatt. Bogdányi János incselkedik. így ír : «Szilágyba kövesdi 
házunkhoz jövék, várván ott az ő nagysága válaszvételét. De 
egynehány nap múlva csak a kövesdi szőlőm felén álván, 
vigyázva látám, hogy házamra foglalók jövének. Én is a 
veszedelem előtt kijövék . . . Szánja meg a kegyelmes úr is 
az ilyen vénségemnek idején való keserves bujdosásomat»; 
25 év óta ismeri Thurzót, 19 éves korában kelt ki az iskolából.1 

1634 május 29-dikén Sarmasági Ferencz és Ádám test-
vérek Serédi Istvánra ruházzák át kövesdi és gerendi jószá-
gukat tartozékaikkal, a rajtok levő terhekkel s követelésekkel 
úgy, hogy ha azokat akármi úton magához tudja szerezni, 
bírja békességesen mindaddig, a míg ők megházasodnak; 
akkor a felét adja nekik vissza. 1643 május 20-dikán kövesdi 
birtokáról lemond Kemény János fejedelmi főkomornyik ja-
vára, míg ugyanekkor Kemény János fejedelmi főkomornyik 
szopori birtokáról mond le Serédi István javára. 

1641-ben L. Báníi Zsuzsámul, ki 1623-ban Jeszeniczei és 
Budetini Szunvogh Gáspárhoz, kővári főkapitányhoz ment 
nőül, miután előbb Rhédei Pál felesége volt,2 Kis-Rhédei 
Rhédev Ferencz jelenlétében pénzszükség miatt adta el a 
középszolnoki Kövesd castellumot és a Kövesd possessiobeli 
részbirtokot örök áron visszaválthatatlanúl Gyerőmonostori 
Kemény Jánosnak és (örököseinek, továbbá Sarmaságot az 
ottani malommal. Szoport szintén malommal, Szigetet, mind 
a két Derzsidát, (iirókuta birtokot, Gurzófalva birtokot ma-
lommal, Majád, Korond és Remete prsediumokat továbbá a 
krasznamegyei Zovány, Récse, Jaáz? (Jászó), Oláh-Valkó és 

1 Szgy. 2 Gr. Lázár Miklós: Erdély főispánjai. Századok. 1889. 135. lap. 
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Uj-Vág'ás birtokokat.1 1646-ban Kemény János és neje, Kállai 
Zsuzsánna, megveszik Sarmasági Anna, Lónyai Istvánnétól 
ennek a középszolnoki Sarmaság és Girókuta possessiokban 
levő részbirtokait 1000 írtért. 

Gyerőmonostori Kemény János 1647 május 20-dikán 
a Rákóczi György generálisa, fejedelmétől örök tula jdonul 
kapja mindazon középszolnokvármegyei birtokokat, a melyek 
a fiúutód nélkül elhalt Kövesdi Sarmasági Györgyről marad-
lak, bár Sarmasági Györgynek maradt egy kiskorú leánya 
hátra, Katalin. Ezt megelőzőleg Kemény János követelte, hogy 
mint közeli férfirokon ő lehessen az árván maradt Sarma-
sági Katalinnak és ez árva birtokainak a gyámja, a mely 
birtokok Közép-Szolnok vármegyében voltak Kövesden, a hol 
nemesi ház és curia is volt, Sarmaságon, Szigeten, Kis-Ders-
hidán , Nagy-Dershidán , Szopron , Gi rókután , továbbá a 
Nagy-Korond, Remete és Majád nevű puszta prsedi um okban. 
De viszályba keveredett e miatt rokonaival, mert Sarmasági 
Erzsébet, özv. Csegei Káthai Györgyné azt állította, hogy őt 
illeti a gyámság, mert az árva leányt eddig is ő nevelte. 
Rákóczi György fejedelem előtt egyezségre akarnak jönni a 
rokonok 1047 április havában. Megjelennek Gyerőmonostori 
Kemény János , Sarmasági Erzsébet , özvegy Csegei Káthai 
Györgyné és Sarmasági Borbála özv. Sulyok Péterné s elő-
ad ják . hogy a Sarmasági György Katalin nevű árvájának 
és a reá marad t jószágoknak a gyámja Kemény János akart 
lenni, a jószágokat má r el is foglalta, gondozása alá vet te; 
de mivel Sarmasági Erzsébet azt erősítette, hogy ő a vég-
rendeletnél fogva a gyám, tehát a gyámságot Kemény János 
átengedte neki. A míg a rokonok viszálkodnak, a fejedelem 
fiskális direktora az ország tőrvénvei értelmében lefoglalta a 
birtokokat a fiscus javára, mivel Sarmasági György fiutód 

1 A gyulafehérvári káptalannak L. Bánli Farkas számára 1789-ben ki-
adott átiratában. Bl. fasc. LL. nro ö. 
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nélkül halt el. A lefoglalás ellen Kemény János, Sarmasági 
Erzsébet és Borbála tiltakoznak úgy a maguk, mint az árva 
gyermek, Katalin nevében, de hiába. A fejedelemnél könyö-
rögnek az ügyben, hogy a jószágokat hagyja az ő kezük-
ben; de csak annyit tudtak kivinni, a fejedelem különös 
kegvből megrendelte a fiscális direetorának, hogy kárpótlásul 
2000 Irtot adjon a két özvegynek, az árva Katának s Kemény 
Jánosnak, oly feltétellel, hogy Kemény a 2000 írtból őt meg-
illető részt nem veheti fel, mert a Sarmasági György halála 
óta úgyis használta annak a birtokait. A Sarmaságiak Ke-
mény Jánossal kötelezik magukat a fejedelemmel szemben, 
hogy a jószágokhoz többé semminemű jogot nem formálnak, 
azokat teljesen a fejedelem tulajdonának tekintik s esküvel 
fogadják, hogy az új birtokost soha semmi úton-módon nem 
fogják háborgatni a javakban, bárkinek adja is a fejedelem 
s a birtokba iktatásnál sem fognak tiltakozni; végre azokat 
a jobbágyokat is, a kiket a két özvegynek Girókután Sarma-
sági György zálogba adott volt, kötelesek visszaadni, a mi-
kor a íiseus vagy az új birtokos vissza akarja váltani. Ez 
egyezséget a fejedelemmel 1647 április 4-dikén kötik s már, 
mint fönnebb is láttuk, 1647 május 20-dikán a fejedelem az 
összes birtokokat a Gyerőmonostori Kemény János érdemei 
jutalmául Kemény Jánosnak és feleségének és mindkét ágon 
születő utódaiknak adományozza örökös birtokul. Ha gyerekeik 
nem lennének, Kállai Zsuzsánna fogja örökölni a birtokokat, 
de oly feltétellel, hogy 2000 magyar forintért, ha a fiscus 
akarja, tőle akár mikor visszaválthatja a birtokokat, tehát 
mintegy zálog czímen bírhatja csak. 

1676 október 20-dikán Kövesd birtokot illetőleg tiltakozik 
Ivávási Pá Iné, Katalin, Sarmasági György és Valkai Erzsébet 
lánya.1 

Apafi Mihály fejedelem Segesváron 1683-ban kelt levelé-

1 Gyf. kápt. lev. cent. F. 20. 
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ben már Sarmasági Katalinnak Csebi Pogány Menyhért nejé-
nek kérésére meghagyja a gyulafehérvári káptalannak, hogy 
a levéltárában található azon okleveleket, melyek a sarma-
sági birtokra, Sarmasági György ingó és ingatlan vagyonára 
vonatkoznak, valamint a Kemény János-féle szerződést írja 
át és megpecsételve Sarmasági Katalinnak adja ki. A káp-
talan a fejedelem parancsának nyomban eleget tesz, kijelent-
vén. hogy I. Rákóczi György fejedelem 1646-ban Gyulafehér-
váron privilegialis alakban átíratta és újból megerősítve ki-
adta ezeket: I. Rákóczi György fejedelem előtt megjelent, 
egyrészről Görcsöni Serédi István és Barcsai Ákos (karán-
sebesi és lugosi bán) mint Sarmasági Anna, a Lónyai István 
(de Lonaj nejének és gyermekeinek gondnokai (curatores); 
másrészről pedig Kemény János (de Bükös), fogarasi ka-
pitány. A nevezett gondnokok előadják, hogy Sarmasági 
Anna, a maga, továbbá gyermekei és rokonai nagy szüksége 
miatt, Serédi István segítségével megegyezett Kemény János-
sal, hogv ennek eladja birtokainak bizonyos részét. A fe-
jedelem azonban Sarmasági Anna ellen, mivel ez polgári 
kötelezettségének nem tett eleget, birtokához mérten nem 
küldött gyalogost és lovast, az ítélőszék nótáriusát küldi ki. 
Sarmasági Anna ekkor megbízta gondnokait , hogy a tár-
gyalást folytassák Kemény Jánossal és a fejedelem követelését 
belevéve, egyezzenek meg vele. Megegyeztek pedig ilyen-
képen: 1. Kemény János Sarmasági Annát a fejedelem 
minden követelésétől megszabadítja. 2. Sarmasági Anna a 
biharvármegyei Nagy-Kágya és középszolnokvármegyei Sző-
Demeter (Zeődemeter) possessioban levő részbirtokait magá-
nak s maga halála után örököseinek megtarthatja. 3. Sarma-
sági Anna középszolnokvármegyei Sarmaság és Girókuta 
possessiokban levő összes részbirtokait eladja Kemény János-
nak és nejének. Kállai Zsuzsánnának és örököseiknek. 4. Ke-
mény János kötelezi magát, hogy 1000 frtot íizet Sarmasági 
Annának, mihelyt a birtokot kezéhez kapja. 5. Mindkét fél 
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kötelezi magát a szerződés sértetlen megtartására; a sértő fél 
biinte|és alá esik. A fejedelem a szerződést megerősíti Gyula-
fehérváron, 1646.1 

Hogy egyébiránt Kemény János miként jutott a birtok-
hoz és pedig az egész jószághoz, az csak 1700 táján derül 
ki körülményesen. 

1702 május 21-dikén az idősb Csehi Pogány Menyhért 
és felesége Kövesdi Sarmasághv Katalin (a Kövesdi Sarma-
sághy György és Valkai Erzsébet leánya) érdekében elrendeli 
Leopold király az e czélra kiküldött bíráinak (a kiket az 
erdélyi kir. táblától küld ki), hogy a néhai Sarmasági György 
hagyatéka ügyében vallatásokat végezzenek s a kivallatás 
előtt mindén tanút eskessenek meg. A vallatások a király 
rendeletéből egy időben folynak; Fejér, Torda, Kolozs, Do-
boka, Belső- és Közép-Szolnok. Kraszna, Máramaros, Hunvad. 
ZaránÖ és Küküllő vármegyékben. Közép-Szolnok és Kraszna 
vármegyében a kir. tábla két kiküldött jegyzője (scriba ac 
juratus nótárius), Kassai János és Kim István végzi a valla-
tásokat. Ez év jún ius 24-dikén kezdik el a vallatást a kraszna-
vármegyei Somlyó városban s a középszolnokvármegyei Bős-
házán (Bölcsháza) fejezik be július 1-sején. A kivallatott tanúk-
nak az ügyben három pontban tették lel a kérdést: 1. Ki 
foglalta vagy foglaltatta el az 1646-diki év szent Jakab napja 
táján elhalt Sarmasági György középszolnokvármegyei rész-
jószágait a hozzátartozókkal együtt: Kövesd (a hol udvar-
ház is van), Sarmaság, Sziget, Kis- és Nagy-Dershida, Kom-
pért és Gerőkuta nevű falvakban és Nagy-Korond, Bemete 
és Mojád práediumokban ? Miféle szín alatt? 2. A Sarmasági 
Kata (a György leánya) örökségét képező, említett jószágokat 
ki foglalta le? Milyen formában? Az említett jószágok 
jelenleg ki kezében vannak s milyen czím alatt? Június 
24-dikén Somlyón a nemes Görög Gvörgv házánál két somlyai 

1 Jlt. Nr. 31. 
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jobbágyot, 26-dikán a középszolnokvármegyei Sarmaság fa-
luba á tmenvén , az if jabb Gyerőmonostori Kemény János 
árvái jobbágyának, Antal Jánosnak a házánál nvolcz tanút, 
27-dikén Kövesden a Furulyás János (az ifj. Gyerőmonostori 
Kemény János báró árvái jobbágya) házánál két jobbágyot 
vallatnak ki. Még ugyanezen nap a középszolnokvármegyei 
Sámsonban a Széplaki Petrichevieh Horváth Boldizsár Veres 
János nevű jobbágya házánál Szilágyszegi Boda Mihálynak 

KEMÉNY J Á N O S D Í S Z N Y E R G E . 

egyik jobbágyát vallatják. 28-dikán a középszolnokvármegyei 
Dershidán a Kemény-árvák Burzuk Mihály nevű jobbágya 
házánál hat tanút vallatnak ki. 29-dikén a krasznavármegyei 
l ' j lakon a Hatházv Balku László nemes Sótyom Gergely nevű 
jobbágya házánál e Balkunak két jobbágyát vallatják. 30-dikán 
n krasznavármegyei Ipp birtokban három jobbágyot vallatnak. 
Július 1-sején, mint fönnebb is mondók, a középszolnokvár-
megyei Bősházára mennek át . a hol a Borosjenői Korda 
Ferencz Sárközi István nevű jobbágya házánál egy jobbágyát 
kivallatják s ezzel itt befejezve a vallatásokat, a jegyzőkönyvet 
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kiállítják s aláírják. A tanúvallatások szerint 1646-ban a Sar-
masági György hagyatékát képező jószágokat idősb Gyerő-
monostori Kemény János foglaltatta el erőszakosan, a kit 
később a törökök vágtak le. Kocsis Mihály nevű jobbágya 
és tiszttartója viselte gondját az elhalt Sarmasági György 
jószágainak s az árváknak, a ki egyszer hazament Sarma-
ságra; mindent bezárt s a kulcsokat magához tette, de mire 
visszatért, már nem mehetett be a kövesdi udvarba, mert 
míg haza járt, «az udvarházat meghágta egy Sas Mátyás nevű 
gondviselője Kemény Jánosnak és az ott találtatott jókkal 
elfoglalván, az lakatokat mindenünnen leverte. Ezen Sas 
Mátyás mondotta Kemény János úrnak, «nagyságos úr, vétek 
nagyságodnak, hogy megengedi, liogy ilyen jószágok tutora 
paraszt ember legyen, hiszen a Sarmasági-jószágok felét min-
denütt nagyságod bírja, azért legyen tutor nagyságod». 

A Sarmaságról visszatért Kocsis Mihályt Kemény János 
«megfogatván és tömleczben tétetvén, egykor felhivatta s 
kérdette tüle, ki az urad, arra azt felelte, úr nincsen, Sarma-
sági György árvája az asszonyom. Arra mondotta Kemény 
János úr, no én feltartom azokat az gyámoltalan árvákat, 
míg emberkort érnek, talán megköszönik akkor». Ezután 
Kocsis Mihályt feleskette a saját jobbágybírójának. Az Ippon 
lakó Kutas Anna és Katalin jobbágynők vallomása szerint az 
elfoglalás azalatt történt meg, míg a templomban a holttest 
fölött a szertartást végezték: «Mikor az Sarmasághy György 
testét temetni kivitték, mi is ott voltunk az templomban ke-
servén az testet, ott míg az temetési pompa végben ment 
volna és mi is az Sarmasághy atyafiaival, úgymint Sulyok-
néval, Káthainéval és Tepcsinével visszaindúltunk volna az 
Sarmasághy György árva leánkája is velünk lévén, bennün-
ket az udvarházhoz Kemény János eő nagysága be nem 
bocsáttata, hanem kizáratott, azután nem sok idővel ezen 
Sarmasághy udvarházát — mint fönnebb is láttuk — Kemény 
János elrontatván, az maga kastélyát megépítette belőle». 
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1702-ben a pörös jószágok, a vallomások szerint, a Ke-
mény László, Simon és az ilj. Kemény János árvái birtokát 
képezik.1 

1703 április 11-dikén idősb Gsebi Pogány György (az 
idősb Pogány Menyhért és a Kövesdi Sarmasághy Katalin íia \ 
kérésére és érdekében Leopold király rendelteti el az Er-
délyben levő kir. táblájának, hogy a kérelmező nagyatyjáról, 
néhai Kövesdi Sarmasághy Györgyről maradt középszolnok-
vármegyei birtokok ügyében szigorú vizsgálatot indítsanak. 
Az ügy megvizsgálására kiküldött bírák Hadad városában, 
1703 május 3-dikán (a br. Wesselényi István várában, a hol 
az utolsó vallatásokat végezték) ki is állítják a vizsgálati 
jegyzőkönyvet; a mely szerint már 1703 április 23-dikán 
megkezdették a vallatásokat a középszolnokvármegyei Kövesd 
birtokban a néhai ilj. br. Gyerőmonostori Kemény János (a 
felesége Teleki Anna) árváinak Negre Simeon nevű jobbágya 
házánál. Előbb minden tanút megeskettek s azután vallatták 
ki az ügyben. Minden tanút kikérdeztek arra nézve is, tudja-e 
vájjon, hogy Sarmasági Borbálának (néhai Leeskei Sulyok 
Péter volt a férje), Sarmasági Erzsébetnek (néhai Fricsi 
Fekete Ferenez volt a férje) és Sarmasági Annának külön 
jószága volt-e és Sarmasági Györgynek amazokétól ismét kü-
lön? A Keményeknek három jobbágyát vallatják ki Kövesden, 
április 23-dikán; ezután átmennek Szigetre április 24-dikén 
s a Gyerőmonostori Kemény Simon Danesul Filep házánál 
folytatják a vallatásokat, a hol kilenez sarmasági jobbágyot 
vallatnak ki s három szigetit. 

A következő nap, április 25-dikén Kis-Derzsidán folytat-
ják a vallatásokat a néhai ifj. Gyerőmonostori Kemény János 
báró árváinak Lupsa János nevű jobbágya házánál, a hol 
az árváknak 5 derzsidai jobbágyát és nemes Nagyderzsidai 
Gavrilla Mihályt vallatták ki. Ugyancsak április 25-dikén át-

1 Szgy. 
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mentek a krasznavármegyei Somlyó-Újlakra, a hol a Szathmár-
Bagosi Pap Dávid jobbágya és egyszersmind Somlyó-t jlak 
esküdt Jurájának, Kocsis Andrásnak a házánál folyik a valla-
tás s két nőjobbágyot vallatnak ki. a kik Kövesden laktak 
atyjukkal együtt gyermekkorukban. Április 26-dikán a kraszna-
vármegyei Ippra mentek át, a hol a falusi bíró házánál val-
latnak két ippi jobbágyot. Április 27-dikén a középszolnok-
vármegyei Szilágy-Sámsonba mennek át s szintén a falusi 
bíró házánál folytatják a vallatást, kivallatják Mocsolyai 
Veress Fer.encz nemest. Május 2-dikán a középszolnokvár-
megyei Hadadon, a báró Wesselényi István várában Wesselé-
nyinek nyolcz bogdándi ; má jus 3-dikán öt széri jobbágyát és 
tíz szilágysámsoni jobbágyot vallattak ki a néhai Sarmasági 
(ivörgy birtoka ügyében. 

Ezen, a fentiekkel egyező tanúvallatások szerint 1646-ban 
a Sarmasági György halálakor még a koporsóban feküdt 
Kövesden egyik házában a meghalt Sarmasági György, a 
mikor idősb Gyerőmonostori Kemény János, a ki ekkor épen 
Kövesden időzött a várban, egy Szabó Mátyás nevű tiszttar-
tójával és darabontjaival elfoglaltatta a kövesdi udvarházat 
(puszta várat). Szabó a darabontokkal hátúi, a csűrös kert 
felől egy kis ajtón rontott be s azontúl senki sem mehetett 
a kúriára, a ki nem az idősb Kemény Jánoshoz tartozott. 
A Sarmasági György bir tokának tiszttartója, gondviselője, a 
meghaltnak egyik jobbágya, Kocsis Mihály az nap Sarmasági 
Erzsébettel, (a ki férjével, Kátai Györgygyei együtt akkor ott 
időzött) és az árván maradt 7 8 éves kis Sarmasági Katával 
kocsin Sarmaságra ment be, «hogy lovakat patkoltassanak» s 
a mire visszatértek, már nem lehetett többé bemenni, őket 
kirekesztették. íev kirekesztve, vissza kellett menniök Sar-
maságra, a honnan a krasznavármegyei Ippra vagy Ilosvára 
mentek s onnan máshová, elpanaszolva az atyafiaknak, hogy 
milyen erőszakosságot követett el Kemény János (erdélyi gene-
rális). Ettől fogva állandóan az idősb Kemény János birtokát 
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képezték a néhai Sarmasági György birtokai egészen haláláig, 
azután pedig az ő felesége, Lónyai Anna volt a birtokos szin-
tén haláláig, (bár életében sokáig pörölt ellene e birtokok miatt 
Gyerőmonostori Kemény Simon), a nélkül, hogy egyik is be-
iktatta volna magát «hites deákok, vagy a vármegye tisztei 
által». Lónyai Anna 1687 körül elhalt s ekkor ifjabb Gyerő-
monostori Kemény János küldte Köveseire egy Lakatos István 
nevű emberét, a ki a vármegye tiszteit s egy néhány asses-
sorát s a kövesdi jószághoz tartozó jobbágyokat összehívta 
Kövesdre, a puszta várba, ott «mutattanak egy nagy pecsé-
tes levelet és az vármreevének akkori nótáriusa olvasa is 
valamit deákul, és azt kiálták, hogy azt az egész Kövesdhez 
tartozó és szolgáló jószágot néhai ifjabb Kemény János uram 
ismét Kemény László és Kemény Simon számokra foglalják 
el és akkor mindjárt bírót (jobbágybírót) is eskettenek az 
jószághoz». Széesi Guthi István, Közép-Szolnok vármegye al-
ispánja, Szécsi György és Sámsoni Veres István is jelen vol-
tak a foglalásnál; de nem ültek ott a törvényes három napig; 
még az nap elvitte ifjabb Kemény János őket Sarmaságra, a 
hol a Lakatos István nevű embere házánál jól megvendégelte. 
Ettől az időtől fogva a jószágok osztatlanul az ifjabb Kemény 
János, Kemény László és Kemény Simon birtokát képezték. 
1702-ben az ifjabb Kemény János (felesége Teleki Anna volt) 
árvái, Kemény László és Kemény Simon a birtokosok, úgy 
hogy bár a jobbágyokat megosztották három részre maguk 
között, de a birtok legnagyobb része még osztatlanul maradt. 
Néhai Sarmasági Györgynek és néhai Gyerőmonostori idősb 
Kemény Jánosnak az említett középszolnokvármegyei bir-
tokokban egészen külön birtokuk volt; mind a ketten fele-
rész birtoknak voltak az urai. Idősb Kemény János a maga 
felerész jószágát Szunyogh Gáspártól vette (a mely eredeti-
leg szintén Sarmasági-birtok volt) s csak a Sarmasági György 
halála után lett az övé az egész birtok az említett közép-
szolnokvármegyei lakott és puszta helyeken. Az újabb birto-
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kosok, hogy miféle czím alatt, mi jogon bírták az említett 
jószágokat, egyik tanú sem tudta megmondani.1 

Idősb Pogány György nem nyugodott. 
A pört az 1718 márezius 26-dikán Kolozsvárt megnyílott 

országgyűlés elé felebbezif a hol őt, mint felperest, az ügy-
véde, Gyulai Szentkirályi László nemes képviseli. 

Az alperesek az idősb Gyerőmonostori Kemény János 
báró utódai, a kik az elfoglalt birtokokat ez időben bír ják: 
Kemény László és Simon báró és özvegy ifjabb Kemény 
Jánosné (Teleki Anna grófnő), a kiket szintén az ügyvédük, 
Gálfalvai Gálfalvi Gergely képvisel az országgyűlés színe 
előtt. Mindkét ügyvéd magával vitte a rendelkezésére álló 
okiratokat. A felperes ügyvéde előterjesztette a kezében levő 
okiratok alapján az egész ügyet, hogy idősb Kemény János 
báró mint fosztotta meg az árván maradt Sarmasági Katalint 
az atyai örökségétől, a mikor a Sarmasági György halálakor 
1646-ban ennek minden jószágát a gyámság örve alatt a 
maga számára lefoglalta. Követeli, hogy a lefoglalt s bitorolt 
javakat adják a felperesnek, mint jogos örökségét. Egyszers-
mind felmutat egy a király nevében kiállított sürgető okira-
tot. a melynek értelmében a király elrendeli, hogy ez ügyet 
elébe helyezve a többi pörös ügvnek, minél hamarabb bonyo-
lítsák le. Az alperesek ügyvéde elkéri ellenfelétől az összes 
iratait s átnézve kifejti, hogy ez az ügy a hazai törvények 
értelmében nem felebbezhető az országgyűlés elé; a törvények 
egész világosan körvonalozzák, hogy mely peres ügyek tar-
toznak e forum elé. Ez az ügy az oetávás forum elé (l'oro 
oetavali), nem pedig az országgyűlési táblához (tabula Diae-
tali judieiaria) tartozik. Kéri tehát az országgyűlést, hogy a 
felperest utasítsa az illetékes helyre. A felperes ügyvéde 
hivatkozik a király sürgető, siettető oklevelére s fejtegeti, 
hogy az országgyűlés táblájának joga van ez ügyben Ítéletet 

1 Szf/y 
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hozni. Az országgyűlési tábla bírái, minthogy a törvények 
határozottan körvonalozzák, hogy mi tartozik e tábla s mi 
az oktávás törvényszék elé, a felperest ügyével az 171<S ápri-
lis 2-án hozott határozat alapján tekintetbe véve a király 
sürgető iratát a legközelebb összeülő oktávás törvényszék 
elé utasítják, a hol aztán minden más pörös ügynek elébe 
helyezve legelőbb is ez az ügy fog tárgyalás alá kerülni.1 

A birtokba 1722-ben Rhédei Pált iktatják, de Sarmasági 
Ferencz és Ádám ellenmondanak.2 

Csebi Pogány (iyörgy még fölmerül egy ízben vélt jog-
sérelmével. 

Panaszolja III. Károlynak, hogy Sarmasági Borbála, a 
Lecskei Sulyok Péter neje, és Sarmasági Erzsébet, a Sövény-
lálvi Fekete Ferencz neje, végre Sarmasági Katalin gyámjai 
azokat a részbirtokokat, a melyek Kövesd birtokban az itteni 
nemesi kúriával, aztán Sarmaság, Sziget, Kis-Dersida, Nagv-
Dersida, Szopor, (iirókuta birtokban, továbbá Nagy-Korond, 
Remete és Mojád praediumokban, Sarmasági Katalint (az ő 
édes anyját) illetik, a Katalin atyjának, Györgynek, a halála 
után, a gyámság örve alatt, Kemény János rábeszélésére ad-
ták által ifjabb Rákóczi Györgynek. Ennek a kezéből aztán 
Kemény János nagy ravaszsággal kiragadta, s örökösei báró 
Kemény László; Yay Anna, báró Kemény Simon özvegye, s 
fiának, Ádámnak gyámja, továbbá báró Kemény Zsigmond és 
Sámuel a panaszttevő Csebi Pogány (iyörgy nagy kárára még 
ma is használják. Ezért Károly király az erdélyi itélőszéket 
megbízza, hogy büntetés terhe alatt kerestesse fel Kemény 
Lászlót, továbbá Kemény Zsigmondot, Sámuelt, végűi Yay 
Annát és tizenötöd napra a király elé idézzék meg. A király 
parancsára 1724-ben kiküldöttek jelennek meg Sarmaság bir-
tokban és Kemény Zsigmond és Sámuel jobbágyának, Bagos 
Ferencznek, továbbá Kemény László jobbágyának, Tötös István-

1 Szgy. — - Gencsi-lt. uro 240. 

Dr. PETRI MÓR: Szilágy vármegye monographiája. II. 
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nak; aztán Szigeten Keménv Ádám (Vay Anna fia) jobbágyá-
nak, Nyeksa Mihálynak átadják a királyi megidézést.' 

Mindez persze nem vezette ezé 1 hoz. 
A fejedelem halála után a birtokban nejét, Lónyai Annát, 

találjuk, a kivel a jószág ügyében 1683-ban Gyerőmonostori Ke-
mény Simon özvegye Prinvi Kata, a Kemény Simon árváinak: 
Jánosnak, Lászlónak s Simonnak gyámja indít pert Somlyón, 
mert Kemény János Lónvai Annának bizonvos összegben adta 
Szilágyban Közép-Szolnok vármegyében levő kövesdi kastélyát 
avagy udvarházát hozzátartozó minden jószágaival együtt, «mely 
kövesdi jószág van totaliter Közép-Szolnok, Kraszna és Szath-
már vármegyékben», Lónyai Anna mindaddig bírhatja és élhet 
belőle, míglen maradékai a bizonyos összeget leteszik Lónyai 
Annának, de úgy, hogy a jószágból másnak el nem adhat; 
holta után a pénz letétele nélkül marad vissza a fejedelem 
maradékaira s atyjafiaira. Lónyai Anna mégis adott el a 
jószágból az árvák kárára, miért is a gvám kérésére a 
nemes ország is beleszól a dologba s az idegenek kezéből az 
árvák részére kiveszik a javakat az exeeutor bírák.2 Lónyai 
Anna így védekezik s panaszol, hogv «A kövesdi jószágot 
néhai édes uram Kemény János erdélyi fejedelem életemig 
tizenkétezer forint summában szabados dispositióval nekem 
kötötte volt, azon fassiót szegény néhai Kemény Simon uram 
is erős contractussal approbalta. Ezen fassio és contractus 
sérelmekre néhai Kemény Simon uram özvegyétől, mint 
némely gyermekinek tutrixatól s a nagyobbik fiától hábor-
gattatván az elmúlt napokban levelemmel, annak megorvos-
lása végett találtam vala meg a méltóságos fejedelmet, ő ke-
gyelmét Ígérvén kegyes indulattal viseltetvén arra magát ő 
kegyelme, Tanács úr híveinek convocaltatások idején első 

1 Szgy. — - Tövissi Dániel, somlyai vicekapitány, Guthi István közép-
szolnoki alispán, Erdőteleki György krasznavármegyei nótárius, Dobai György, 
Szabó András szolgabíró, Almási László assessor, Veres István, középszolnoki 
szolgabíró, Sas Mátyás assessor aláírásai. (NVl.'i 
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alkalmatossággal abbeli megbántódásom iránt concludál, 
melv bántódásaim pedig ezek: Ha pedig tizenkétezer forin-
tig a jószágot egészen zálogul vagy ajándékin elköltöttem 
volna is, az édes uram fassiója szerint szabados voltam volna 
vele, de mindössze 12 házjobbágyot találtak másnál. De az 
executio napjáról nem is tudósították; olyan jobbágyot is 
foglaltak el, az ki nem is kövesdi jószág-féle volt, hanem 
ősömtől maradt.» Szolgái már szavát sem fogadják. Abba is 
beleegyezik, lia lefizetné Kemény Simonné a 12 ezer frtot, s 
akkor kezökbe bocsátja mind a jószágot. Ugyanő ez év ápri-
lis 29-dikén Fogarasból könyörög «nemes Erdély Országának 
három nemzetből álló rendeihez». Kemény Simonné hábor-
gatja a kövesdi jószágban, kéri a Nemes Országot, hogy «buj-
dosó állapotában» ne engedjék megkárosítani s a haza tör-
vénye alól ügyét ne rekeszsze ki. Aztán ez volt az Ítélet: 
Kemény Simonné az egész kövesdi jószágot magának akarta 
elfoglalni, de a nemes ország articulusában csak az eladott 
kövesdi jószágról van emlékezet. «Tetszett a törvénynek, hogy 
valaholott és valakiknél kövesdi eladott jószág találtatik, me-
lyeket méltóságos Lónyai Anna fejedelemasszony ő maga el-
adott, a visszafoglaltatik a mostani possessoroktól és Seque-
ster kéznél lévén tizenötöd napok alatt».1 

174()-ban Magyargyerőmonostori Kemény Simonné Yay 
Anna halála után a kövesdi részbirtokot özvegy ifjú Bánfi 
Zsigmondné Katalin, özvegy Bánfi Boidizsárné Krisztina és 
özvegy Bárczi Jánosné Erzsébet nővéreknek és mindkét nem-
beli utódaiknak adományozzák örökjogon; ezek most meg is 
osztozkodnak rajta." 

A Bánfiak szintén a Sarmaságiakkal, Keményekkel való 
rokonság révén nyertek itt részt. Egyébiránt az itt szereplő 
családoknak rokonsági viszonyait az alábbi táblák : ! mutat ják: 

1 A visszafoglalási deliberatumból kiadja Erdőteleki György, Kraszna 
vármegye nótáriusa. (Wl.) — - Bl. fasc. 0 0 . 3 A Sarmaságiak nemzedék-
rendjét közli a Turul, 1900. IV. 180—181. 

9* 



I. Tábla 

Sarmasági László I. 

Erzsébet : András I ; János I. 
Rétheni Miklós 

Helena 
Mojádi János 

Ambrus I.; Elek I.; András II. 

Dorottya Zsóíia; Katalin 
— T. Albert — Kémeri János 

János I I . ; Miklós I . ; András III. 
- Albisi Zólyomi Katalin — Lónyai Ilona — Somlyói Báthori Kata 

Erzsébet ; László II. 
— a) Valkai Mihály 

b) Kisvárdai Mihály András IV 

István I.; Anna 1570; Gábor ; Mihályi . 
Ewz Borbála, — Gy. Kemény 

utóbb Perneszi János f 1569 
Istvánná előtt 

L. II. Tábla 
Miklós II. Zsigmond 

Mihálv II 

László III. 

; Gáspár I.; György i . ; Elek II. 

János I I I . ; Anna 

Gáspár II. 

Anna ; 
Görcsöni Serédi István 

István II. ; 
— G. Serédi Dorottya 

Zsigmond II. 
Abosi Fűzi Borbála 

Anna 
- a) Bogdányi Ferencz 

b) Bánchy Miklós 
c) Lónyai István 

György II. ; 
— Valkai Erzsébet 

Kata 
a) llosvaiKávási 

Pál 
b) Csebi Pogány 

Menvhért 

Erzsébet ; 
a) Csegekátai 

Borsolo. másként 
Káthai György 

b) Szigeti Vas 
Márton 

— c) Peres István 
— d) Fekete Ferencz 

Borbála: Ferencz I.; 
Lecskei Sulyok 

Péter 

Adám 

Zsigmond IV. 
— C.sebi Pogány 

Krisztina 

b) Menvhér t ; b) id. György 
1717—1723 

Erzsébet 
Pogány Ádám 

Lajos 1760 

b) Krisztina; b) Kata ; Klára, 1712 
Prinyi Imre — Ilosvai György — Borosjenői 

Korda Ferencz 

Kata 
— Katona Pál, a ki 
Katona Zsigmond lia 

Mária; Adám I I . ; Ferencz II. 
Guthy Farkas — Katona Anna 

László IV 
György IV.; László IV. 
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II. Tábla 

Magyar gyerőmonostori Kemény János (Simon) 
— Sarmasági Anna (4570.) 

Boldizsár 

János, fejedelem (1607—1662.) Péter 
<t) Kállai Zsuzsanna 
b) Lónyai Anna 

b) Simon, 1663. 

János László Simon báró, 1687, 1712 
1687, -j- 1702 1687,1742 — Vay Anna, 1724 

— Teleki Anna 
— — Ádám Katalin Krisztina Erzsébet 
Zsigmond, Sámuel I., Krisztina, Zsuzsa _ ühédei Druzsa - ifj. Bánti — Bánfi — Bárczi 

Zsigmond Boldizsár János 
1746-ban mindhárom özvegy 

Miklós Farkas gróf 1808 

Sámuel II. József, 
1804-ben gróf, f 1817 történetíró + 1855 

Sámuel III. 

István f Simon 
a) br. Wesselényi I'olixena 
b) gr. Wass Kala 

Simon bj László 1780-1827 
gr. Teleki Anna —br. Bánfi Ágnes 

Albert 4845—1876 
— a) Tinkovai Macskási Karolina 
— b) Alsódraskóczi Morvay Zsófia 

a) László b) I lona b) Árpád 
— br. Mattencloit — Sz. Széni 

János Ara. 

János s Teleki Anna unokái nyertek grófi czímet, a kik 
1860 tájáig letét bírták az uradalomhoz tartozó birtokoknak. 
Ezek része is Ádám s Rhédei Druzsa utódjaira szállt a grófi 
ág kihaltával. 

A XVIII. század közepétől már ismeretes előttünk a bir-
tok ügye, ép azért az uradalomhoz való szolgálmányokra. 
gazdasági dolgokra térjünk, a melyekről már a XVII. század 
elejétől tudunk. 
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Kemény János, fejedelemnek több olyan intézkedéséről 
tudunk, a mely a kövesdi jószágát illető ügyekre vonatkozik, 
így pl. egy. Aranyos-Medgyesen 1001 deezember 7-én kelt 
levelében udvarbíróvá az elhunyt László Deák helyébe ideig-
lenesen vitézlő Balajti Lászlót nevezte ki, ennek akadályoz-
tatása esetére Szabó Mátyást.1 

1703-ban Kövesd birtokban 38 jobbágycsalád, köztük 
Marton Péter egyik fia kurucz, Keressi Tivadar, úr bírája, a 
jobbágyok jó részt 12 naposak. Minthogy ezek a lakosok 
nem a faluhelyen laknak, hanem a kastélvban vagyis a mon-
dott udvarházhelyen, egymás közt az egész faluhelyet felosz-
tották s így puszta telek egy sincs. Pap is van egy, de még 
eddig nem fizetett. Van két majorházhely, puszta. Az egyik 
Sarmasági György, a másik a Kemény-család részére való. 
A majorságföldeket két fordulóra szántják; a Sziget felé esőben 
200, a Sarmaság felőliben 300 köblöt lehet elvetni. Kaszáló a 
Fürj-Pad, 200 kaszás. Van egy Vancsa nevű szőlő a kisderzsidai 
hegyen, már vén a fája; jó termés idején 130 vedret ad.2 

Kövesd határában a Büdöskut nevű helyet másként feje-
delem kútjának hívják ma is. 

1 Ennek a levélnek az eredetivel teljesen megegyező hasonmását a léje-
delem papírpecsétjével, be is muta tom: «Mivel szegény László Deákot — úgy-
mond — kövesdi udvarbiránkat isten ő felsége a világból kiszólította, míglen 
helyette más bizonyos udvarbírót állíthatunk, azon jószágunknak és olt levő 
javainknak gondviselésére vitézlő Balajti László hívünket rendeljük, parancsol-
juk annak okáért tinektek, (t. i. a jószágban s a hozzá tartozó falvakban lakó 
minden rendbeli szolgáknak közönségesen mindenféle jobbágyrendeknek és 
lakosoknak) értvén ebbeli kegyes rendelésünket, valamint Balajti László hívünk 
ezen kövesdi jószágunk gondviseléséhez tartozó dolgokban parancsolni fog 
mindenekben szavát fogadjátok, parancsolatjának engedelmesek legyetek és 
beteljesítsétek, ügy várhatjátok a mi kegyességünket is, mert valaki közületek 
engedetlenkedni találtatik, bizonyos legyen benne, érdemlett jutalmát elveszi 
vakmerő cselekedetének; hogyha pedig Balajti László hívünk, betegsége vagy 
más oly derekas akadálya miatt azon gondviselést fel nem vállalhatná», akkor 
Szabó Mátyásra kell hallgatniok «különben cselekedni ne merészeljetek . (Ere-
detije Szikszai Lajos gyűjteményében.) 

- Orsz. lt. Urb. et Cons. Fasc. 64. nro 17. 
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Sz arniaság szolgalatja, valamint Szigetnek, Kövesdnek, 
Girókutának s Kis-I)erzsidának, egyforma: a mint a szükség 
kívánja. A hely, a mióta a Kemények keze alá jutott, adót 
nem adott. Borból, búzából s egyébféle vetésből a magyarok 
kiadták a tizedet, de nem a kilenezedet, az oláhok vámmal 
tartoznak a borból. Ha makk termett a jószághoz tartozó 
erdőkön, sertéstizeddel mind a magyarok, mind az oláhok 

BAKÓ KKMKNY Áltl 'ÁI) K Ö V K S D l I DVARHÁZA. 

tartoztak; váltója a makkról 12 dr. Báránydézmával is tar-
toznak ekként: a magyarok minden tizedik báránynyal. ha 
tízre nem telik, váltója négy d.; az oláhok akármennyi 
legyen tízen felül egy bárányos juhval. Bajból egyaránt 
adnak tizedet magyarok, oláhok; váltója két d. Korcsma 
mind a nevezett öt helyen — Szent Mihály napjától Szent 
György napig a szegénységé, aztán a földesúré. Ha valami 
törvény kezdődött a kövesdi bírák előtt s az valamely félnek 
nem tetszett, onnan Sarmaságra vitték s ha ott sem tetszett, 
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a földes urak székére, a hol végződött. Sarmaságról is első-
ben a kövesdi bírák elé került az ügy s ha a feleknek nem 
tetszett, hasonlóképen a földes urak székére vitték végső 
döntés alá. A kisderzsidaiak Sarmaságra, onnan Kövesdre, 
a kövesdi bírák elé s onnan a földes urak székére vitték. 
A a gyilok utaiak» elsőben Kis-Derzsidára, onnan Sarmaságra, 
onnan ismét a kövesdi bírák elé s végül a földesurak székére, 
a szigetiek Sarmaságra s így tovább. Továbbá még ily szokásuk 
van, hogy, ha valami lopott marhát nyomoznak a kövesdi urada-
lom határán, (mely az említett öt faluból s Remete s Kis-Korond 
puszta helyekből áll) «s onnan a nyomot ki nem adhatják», 
a kár megtérítésében az egész kövesdi jószág résztvesz. Erdők : 
Nagy-erdő, Asag-erdő (ez a kövesdi kastélyhoz tartozik). 
A Nagy-erdőn 3000 sertés meghízhatik, dézmával tartozik belőle 
akár jobbágy, akár idegen; váltója 12 d. Az Asag-erdő csak 
az urak számára való, melyet Avasnak szoktak fogni, 200 
sertésre való. Halászó vize nincs egyéb, mint a Kraszna 
vize, melv a sarmasáai s kisderzsidai határokon általfolvván. _ O i / 

itt halásztatnak a Kemény urak. 
puszta-Remete a kövesdi Nagy-erdő közepén van, egy a 

kövesdi határhoz tartozó halastó is volt itt régen.1 

1 Orsz. lt. Urb. et Cons. Fasc. 64. nro 17. 

KEMKNY J Á N O S D Í S Z B Ü Z O G Á N Y A . 



SOMLYÓ VÁRA. 
(Yatliasomlyova 1251. Somlio 1585. Somjó 1641.) 

/. A várról általában 

Marosi István, a ki 1084-ben ékes versekbe foglalta a 
Szilágyot, említi egyik helyt Somlyóról, hogy «Erdélynek ki-
felé egyik szemefénye». Somlyó, Kraszna vármegyének szék-
űlése, a part iunmak is Somlyó a véghelve. Somlyó előbb 
eastellum, Castrum volt, később praesidium. Nem volt királyi 
vár. Mint végvár szerepelt a fejedelmek alatt.1 Bunyitay Vincze 
megemlíti a várról, melynek két csonka kerek bástyatornya s 
nyugoti kapuja felett az emeletes őrház falai még megvannak s 
a körfalak egy része is fennáll, valamint látható a kapu or-
mán két czimerpajzs, a jobbfelőli a Bátliori-ezimerrel, a bal-
felőlinek paizsa üres, hogy «Báthori István,- ki két nemzet: 
a lengyel és magyar történetébe fényes betűkkel írta be ne-
vét, e várban született, s az ő emléke még tiszteltebbé 
teszi e romokat».2 

Györgyösi Rudolf nevű utazó Szilágy-Somlyóról többek 
közt azt írja,:! hogy Szilágy-Somlvó már 1125-ben fennállott; 
továbbá ő is említi, hogy 1533-ban itt született Báthori Ist-
ván fejedelem. A fejedelem fényes neve, mely vármegyénk 
e sasfészkéből emelkedett ki, régi kegyeletes emlékeket eleve-
nít meg Somlyó bemohosodott kövein. 

Somlyón az idők folyamán két vár is épült. A város 

1 Kővári László: Erdély építészeti emlékei. 118. 1. — - Bunyitay: Sziktgy 
vármegye középkori műemlékei, 43. 1. — :í Képes Világ. 1864. évf. 
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piaczán állt az egyik, mclv egyike ma a legszebb romoknak. 
A másik vár fönn a Várhegyen, a város felett volt s alagút 
kötötte össze az alsó várral. Kiterjedéséből Ítélve a tekinté-
lyesebb várak közé tartozott. 

Benkő József Transsilvaniájában erről a várról írja : 
«Monti arduo, eui Várhegy nomen insederat, insigne sedifi-
cium fuisse ruinse eondoeent. Areium Limitanearum. qua? 
adversus turcarum direptionem muniebantur, non ultima 
haec fuerat seculo superiore.»1 

Az alsó várkaj)iin 1597. évszám van. 
A XV. században Szilágy-Somlyó vára és a hozzátartozó 

uradalom képezi a középpontját Kraszna vármegye északi 
részének. Az uradalomhoz mintegy nyolez falu tartozott. 
(1435., 1445.), 1378-ban tartozékai: Somlyó, Perecsen, Csehi, 
(ivörtelek, Hidvég. Birtokosok a Báthoriak.2 

1553-ban Somlyó tartozékaiként a következő helysé-
gek említvék: Hidvég, Badacson, (ivörtelek, Szoros, Maiadé, 
Endrédfalva, Kerestelek, Csehi, (iyulakuta, Újlak, Kis-Paczal, 
Somlyó, Perecsen és Domoszló. 1604-ben pedig Somlyóaljá-
hoz a következő helységek számítvák: Hidvég, (ivörtelek. 
Szoros, Újlak, Csehi és Kerestelek. 

Az 1 (579 május 27-dikén Fejérváron tartott országgyűlés a 
vár épületeinek javítására, a várnak tűzifával való ellátására 
nemcsak Kraszna, hanem Közép-Szolnok vármegyét is köte-
lezte, továbbá kimondta, hogy a két vármegye adójából 800 
magyar forint, 100 köböl gabona, 200 veder bor, 60 véka 
zab és 24 bárány adassék a somlyói várnagynak fizetésül.3 

A gyűlés határozata: «Krasznavármegyei atyánkfiaitól 
értjük, hogy Somlyó várát csak ők tartják épülettel, végeztük 
azért, hogy mikoron a commissariusok kinn voltanak, a mi-
csoda rendelést töttenek azon helynek építése felől, mind 

1 I. könyv, kézirat 723., 724. lapok. Erdélyi Múz. — 2 Dr. Csánki 1. köt. 
580. 1. — :í Kővári László: Erdély építészeti emlékei. 149. 1. 
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pedig a tűzi fának hordásáról, azon rendelés maradjon hely-
ben és ennek utána azon gratuitus labort, a mint a com-
missariusok elrendelték, Közép-Szolnok vármegye is tartoz-
zék subportalni». — A mit 1682 február havában Fogarasban 
végeztek így hangzik: «Hogy Nságod Somlyó vára építése 
felől az arról oda való főtiszt atyánkfia instructiójára rele-
gal és ez iránt minden oda való possessorok juxta quantita-
tem portionum possessionariarum, egyenlő magok alkalmazta-
tását. parancsolja; minthogy a ki jószágot bír, annak terhet 
is supportalni illendő. Nagyságodnak alázatosan megszolgál-
juk mi is communi voto Nsgod kegyelmességéből végeztük 
és hogy senkinek jószága ez iránt proteetióval ne eximáltas-
sék, concludáltuk, ha kik eddig eximaltattak volna is. jószá-
gok annilii laltassanak».1 

1710 szeptember 25-dikén a somlyói várba a gerendák 
alá 50 ágas hozatalát rendeli el Kraszna vármegye gyűlése 
akképen, hogy Bogdánháza sárhordásra adjon egy szekeret, 
mely jöttében 0 ágast hozzon; Füzes, t ' jvágás ugyancsak 
egy-egy szekeret, mely jöttében hozzon szintén 0 ágast; 
Bagolyfalu adjon a várba három tapasztó embert, Bécsé 
kettőt, Kerestelek kettőt és Kárásztelek hármat. 

Kraszna vármegye 1723 február 3-diki jegyzőkönyvében 
a somlyai várbeli sütőkemenczéről van szó, a várral együtt, 
az is, mint melyre senkinek gondja nem volt, «az időnek 
injuriái miatt» elveszett s egészen elpusztult. 

1727 szeptember 11-dikén akként rendelkezik e várme-
gye közönsége, hogy «a vármegye borai számára a somlyai 
várban bizonyos cellarium építtessék» s ennek felállítására a 
vármegye minden faluja arányosan hozzájárulni tartozik. 

Az 1729 szeptember 27-diki határozat szerint a várbeli 
rabok és az azokra vigvázó hajdúk számára nyárban heten-
ként egy, télben pedig két-két jó szekér tűzifát hordatnak a 
falvakkal. 

1 Kővári László : Erdély építészeti emlékei. 724., 725. 1. 
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Cserei Mihály azt írja, hogy Somlyó Erdély főbástyája. 
1703-ban, mikor már romladozott vala, sok száz emberből 
álló őrség tanyázott benne. Somlyón magyar kapitány 
Boér Ferencz vala sok száz vitéz katonák valának keze 
alatt. Apafi alatt még teljesen ép; Szatmár, Várad ellen Er-
délynek fővégvára.1 

1034 júniusában a somlyai várban vasban és fogságban 
van Haraklányi István, neje Demaneczki Petronella és leányuk, 
Haraklányi Zsuzsánna haraklányi jobbágya, a kiért kezessé-
get vállalnak. 

2. Birtoklásának törtenete. 

Somlyó birtoklásának, s pedig úgy a vár, mint a varo-
sának története, a melyet a legaprólékosabban sikerűit föl-
derítenem, fölötte változatos. Történelmi ismert nagy alakok 
sora vonúl előttünk végig. 

Somlyó a legrégibb adatok szerint a Yaták birtoka. 
1251-ben a gyulafejérvári káptalan bizonyítja, hogy Yatha. 

Yatha íia, és Pósa, Dénes fia, Vathasomlvova (kétségkívül a mi 
Somlyónk) helységében fekvő örökségeiket Roland nádornak 
s pozsonyi főispánnak, és Móricz mesternek, a királyné udvar-
birájának s nyitrai főispánnak 120 márka ezüstért örökösen 
eladták.2 

Az új birtokosok szerzeményök határait 1257-ben a vá-
radi káptalan emberével járatták föl s a határjárásról a ne-
vezett káptalan által levelet írattak. 

A birtok határát újra megjárják 1416-ban. 
II. Endre uralkodása alatt Yatha (Casta) íiait: Gyulát és 

Farkast hatalmaskodással vádolja dörsöki Dörsög, kinek állí-
tását a tüzesvaspróba igazolta.:í kandra Kabos azt véli, hogy 
itt azon Yatha-had egyik tagjáról és Kraszna előkelő nem-

1 Cserei Mihály Históriája. 322. 1. — 2 Századok, 1870.. 605. 1. — :í Kandra : 
V. R. 392., 394. 1. 
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zetségéről van szó. mely után Szilágy-Somlyót Yatha-Somlvó-
nak nevezték, s melyet Csolt-nemzetségnek tartanak.1 

1351-ben a Kraszna folyó mellett fekvő Somlyó eastrumot, 
meg a hozzá tartozó öt falut: Somlyóvilla, Perecsen, Csehi. 
Győrlelek és Hidvég birtokokat, továbbá a fehérvármegyei 
Miklóslakát adta Báthori Lászlónénak leánynegyed fejében 
fivére, Medgyesi Simon.2 

A váradi káptalannak ugyancsak erre az ügyre vonat-
kozólag 1355-ben kiadott bizonyságlevele szerint Medgyesi 
Mór leánya, Anna, a ki Báthori Briccius fia, János fiának. 
Lászlónak a neje, mint nagyanyjától, Sabinától örökölt bir-
tokát osztotta meg a krasznavármegyei Somlyó eastrumot test-
vérével, Simon mesterrel, elhatározván, hogv mindkét nemű 
ivadékok közt megosztva legyen.3 

Somlyó várát a hozzátartozó falvakkal együtt a Báthoriak 
zászlósurasággá emelték.4 

1352 január 8-dikán Bátori Bereczk feleségét, Medgyesi 
Annát, a leánynegyed fejében a somlyói várhoz tartozó bir-
tokba be is iktatják. 

1364-ben Somlyóvár határát illetőleg Báthori Lászlóné 
pert folytatott Istvánnal és Imrével, a Péter fiaival, továbbá 
Istvánnal és Tamással; Lászlóval, a Zvts László fiával, s végül 

tJ
 1 O 

Jakabbal, Sudach-Űjlaki Miklós fiával.5 

1393 május 5-dikén Somlyó és más erdélyi birtokok felett 
kiegyeznek Báthori Anna, Bondizlo György, Liszko Andrásné 
Katalin, másrészről Báthori Szaniszló és István. 

1415 szept. 25-dikén a leleszi konvent bizonysága sze-
rint Erzsébet, László leánya, János unokája, Báthori Bereczk 
dédunokája, Gergely özvegye (Gergely a Pál fia s Debreczeni 
Dewse (?) unokája), rokoni szeretetből indíttatva, Somlyó 
krasznavármegyei vár és tartozékain levő birtokrészeit Báthori 

1 393. 1. 7. sz. j. — - Anjoukori okmánytár, V. 532—534. 11. Fejér : IX. 
2. 757. Dl. 29992. — :í Fejér, IX. 4., (558. — * Kővári László : Erdély építészeti em-
lékei. 148. 1. Hl. fasc. KK. nr. 1. 
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Sztaniszló István nevű fiának és Bátliori (iyörgy fiainak, János, 
Antal, Barnabásnak adja.1 

Dose fiának, Gergelynek az özvegye magánál tartotta a 
Somlyó birtokot illető összes iratokat; ezért 1430-ban Bátliori 
Szaniszló fia, István és fiai, meg Bátliori György unokái meg-
idézik az özvegyet.2 

1435-ben Somlyó birtokért Jakcsi Mihály fiai: László és 
András, meg Thallóezi Ferenczné Jakcsi Heléna folytatnak 
pert Bátliori István, a Szaniszló íia és György, a János íia 
ellen. A nádor kéri a váradi káptalant, hogy az ügyet vizsgálja 
meg.:t 

De 1439-ben a középszolnoki (!) Somlyó részbirtokba 
Bátliori Istvánt és fiait: Lászlót, Györgyöt és Mátyást iktatják 
be.4 A középszolnoki (!) Somlyó egyike azon részbirtokoknak, 
a melyeket ugyan e tájt Bátliori János és István a maguk, 
meg testvéreik: Miklós, Gerardus és Domokos nevében el-
zálogosítanak 100 tiszta arany forintért Bátliori Andrásnak." 
1445 október 25-dikén a váradi káptalan előtt Bátliori Sza-
niszló íia, István a maga fiai. György, István, Mátyus, János, 
Miklós, valamint Bátliori János fia, László nevében tiltako-
zik Losonczi János fia, István ellen, ki Somlyó birtokukból 
egy részt elfoglalt és ott (Zovány, Nagyfalu, Kraszna, Balla. 
Goroszló birtokokon, melyek Somlyóhoz tartoztak) határjele-
ket állított lel." Somlyó várért per folyt Bélteki Drágfi János, 

1 1)1. 10386. Függő pecsét nyoma. Az oklevélből olvasható leszármazás : 

Bátliori Bereezk 

János Debreczeni Dewse 

László Pál 
Erzsébet Gergely 

1415 szept. 25-én 
özvegy. 

2 Leleszi conv. B. 286. f. 30. nr. 25. — :J Fejér, IX. 329. — 4 Lelesz, Stat. 
B. 340. — 5 Lelesz, Act. Bercs. fasc. 12. nr. 32. (Prot. III. pag. 376.1 — Dl. 
29.788. és Bl. tásc. KK. nr. 10. 
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másrészt Báthori Miklós fia, István és Báthori János íia, János 
között, a mely pert a nádor 1435 április 21-dikén elhalasz-
totta; majd 1447 június 21-dikén Hédervári Lörincz nádor 
ítéletet hozott ez ügyben. Ama perhalasztást és ezen ítéletet 
1519 október 8-dikán átírja II. Lajos király.1 A középszol-
noki (!) Somlyó birtokba 14ßl-ben beiktatják Báthori Andrást, 
Istvánt. Lászlót és Pált.2 

Báthori Miklósnak középszolnoki Somlyó birtokáról ök-
röket hajtattak el Abránv birtokukra Csáki Benedek és Miklós, 
váradi prépost, kik ellen ezért 1481-ben vizsgálat folyik.3 

1533-ban Somlyó és tartozékainak egy évi tizedét Báthori 
Istvánnak adományozta Stati 1 ins. erdélyi püspök.4 

A krasznavármegyei Somlyó vár és város egyike azon 
részbirtokoknak, a melyekből Yalkai Miklósné Almosdi Csire 
Petronellát leánynegyed illeti meg, ennek a kiadására 1545-ben 
az említett Petronella meg is inti Báthori Szaniszlófi Andrást, 
Kristófot és Istvánt.5 1546-ban tizedének ama negyedét, me-
lyet az erdélyi püspökségtől Yalkói Miklós kibérelt, maguk-
nak követelik az itt említett Báthori Szaniszlóíiak, kiket azért 
Yalkai megintet6 s a kiknek 1548-ban Somlyói Szaniszlófi 
Báthori Anna, Bélteki Drágfi Gáspár, majd Homonnai Drugeth 
Antal özvegye elzálogosítja Somlyó bir tokát ;7 majd pedig 
Somlyói Szaniszlófi Báthori Annát ebből az atyai birtokból a 
leánynegyedet illetőleg pénzben (2000 arany forint) elégítették 
ki a megnevezettek.8 

Szaniszlófi Báthory András és Kristóf elismervényt is 
vesznek Szaniszlófi Annától arról, hogy a krasznavármegyei 
Somlyó, Kraszna, Goroszló, Bal la, Baksa, Meszesalja, Rézalja 
és más vármegyebeli birtokokból őt megillető hozománya 

1 Dl. 29,778. — 2 Lelesz, Stat. B. 350. - Lelesz, Act. Bercs. fasc. 10. 
nr. 8. — '' Bl. fasc. W. — 5 Lelesz, Act. an. 1545. m\ 24. — 6 U. o., 1546. 
fasc. 1. nr. 71. — " A leleszi káptalan zálogosító levele a károlyfehérvári káp-
talannak Báníi Dénes, Farkas és Ferencz előterjesztésére kiadott 1760-diki át-
iratában. Bl. fasc. II. nr. 6. — 8 Gyf. kápt. lt. XX. 16. 
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fejében kielégítették.1 1549-ben megosztozkodnak az itteni 
jószágon Somlyói Báthori Szaniszlófi András, Kristóf és Ist-
ván, Valkai Miklósné Petronella, Kisvárdai Mihályné Erzsébet 
és Sarmasági András.'2 Ugyanekkor Keresztúri Lengyel Jakabné 
Katalin felperesnek Ítélik a krasznavármegyei Somlyót Báthori 
Szaniszlófi András, Kristóf és István, továbbá Elek, Imre és 
Gáspár alperesekkel szemben.3 Belőle 1550-ben Csaholyi Fe-
renez az édes anyját megillető leánynegyedet követeli Báthori 
Jánostól, kit annak kiadására meg is idéztet/' Majd mint néhai 
Somlyói Báthori Szaniszlófi János javaiból 1551-ben Gyulafi 
János, László és Druget Gáborné Fruzsina követelnek negye-
det Somlyói Báthori Szaniszlófi Imrétől, Gáspártól, Elektől és 
Jánostól.5 1553-ban a vár és uradalma elidegenítése tárgyá-
ban tiltakoznak Somlyói Szaniszlófi, másként Báthori Erzsé-
bet ellen Somlyói Báthori Magdolna és Dorottya.6 A vár és 
város ugyanis egyike azon részbirtokoknak, a melyekre vonat-
kozólag 1553-ban özvegy Nagymihályi Báníi Györgyné Somlyói 
Báthori Szaniszlófi Erzsébet a női ág megrövidítésére akar 
egyezséget kötni Somlyói Báthori Szaniszlófi Andrással, Kris-
tóffal és Istvánnal, a mi ellen tiltakoznak a fenti Erzsébet 
gyermekei.7 

Somlyó továbbá egyike Báthori Szaniszlófi Farkas azon 
jószágainak, a melyeket mint gyám birt Károlyi János, kit 
1554-ben megidéztet fenti Farkas testvére, István, mert a 
gyámság ezt illette volna meg.8 Szaniszlófi Miklósnak kraszna-
vármegyei Somlyó vár (castellum) és város (oppidum) egykori 
birtokára nézve 1560-ban Báthori András udvarbíró ítéletet 
hozott Szaniszlófi, másként Báthori Kristóf és István ellen 
Nagymihályi Báníi Gábor és György, meg Surányi, másként 
Csarnaroday János özvegye, Dorottya érdekében. 

1 Lelesz, C. Krasz. Prot. 3. l'olio 200. 2 U. o. Act. an. 1549. läse. 4. 
nr. 37. — :í Bl. fasc. KK. nr. 1. 4 Lelesz, Act. an. 1550. fasc. 1. nr. 29. — 
r> U. o. 1551. fasc. 4. nr. 5. — « U. o. C. Kraszn. Prot. 12. folio 139. — 7 U. o. 
Act. an. 1553. fasc. 3. nr. 93. s U. o., 1554. fasc. 2. nr. 7. 

DR. PETRI MÓR: Szilágy vármegye tnonographiája. II. 1 0 
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1568-ban Báthori Miklós udvarbíró meghagyja ezen ítélet 
végrehajtását 72 forint büntetés terhe alatt.1 

B Á T H O R I ISTVÁN. 

1563-ban Somlyó eastellum Báthori Istváné. 
1567-ben Somlyón, a fejedelem pinczéjében 6 hordó bora 

van Bozzási Lukácsnak, van továbbá somlyói házában két 

1 Báthori Miklós udvarbíró ítéletlevele átiratban. Bl. fasc. V. nr. 10. 
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általag bora, «az nagyobbik tasnádi bor, másik az zeoleonk 
wyze.»1 

Somlyón 1571 április végén kelt és Maximiliánhoz inté-
zett levelében javaslatot tesz Báthori István (ekkor még nem 
fejedelem), hogy mikép hajtsák végre az országgyűlésen a 
f e jed elemválasztást.2 

1573-ban Somlyó vár és tartozékai elfoglalásától eltiltja 
Báthori István, erdélyi vajdát Perénvi Istfján.3 

1576-ban a város tizedét a Bánfiaknak adományozta S. 
Báthori István, lengyel király.4 

1584-ben a váradi káptalan Báthori Xs., erdélyi vajda 
megbízásából átírja a L. Bán fi Boldizsár krasznamegyei Somlyó 
birtokáról szóló határjárási levelet.5 

1585-ben Somlyói Báthori Zsigmond, erdélyi vajda meg-
hagyja Borsoló János itélőmesternek, hogy a krasznamegyei 
Somlyó részbirtokon osztoztassa meg özv. Kallói Lökess Fe-
renezné Szinérváraljai Báthori Szaniszlófi Annát, meg néhai 
testvérének liait: Farkast és Zsigmondot.6 

1590-ben meghagyják Kraszna vármegyének, hogy e me-
gyebeli Somlyó részbirtokon osztoztassa meg Báthori Sza-
niszlófi Zsigmondot és nővérét, Bánfi Tamásné Zsófiát." 

És a birtokból meg is kapja az osztalékot Szaniszlófi 
Báthory Zsigmond ellenében Szaniszlófi Báthory Zsófia, Bánfi 
Tamás neje.8 

Báthori András vajda levele szerint, Bánfi Sándor és 
Gábor (de Nagy-Myhál) mint fölperesek, Szaniszlófi Báthory 
István fiaival Andrással, Kristóffal és Istvánnal, mint alpere-
sekkel, egyebek mellett Somlyó vár (castellum Somlyo) és 
tartozékainak felosztása tárgyában is szemben állnak.9 

1 Nagyv. Muz. Bit. eredetiből. — 2 Szilágyi Sándor : Erd. orszyy. emlékek. 
II. k. 450. 1. — Lelesz, Signat. Lib. 4. folio 24.— 1 A gyulafehérvári káptalan-
nak L. Bánfi Farkas báró, az erdélyi kir. tábla assessora számára 1761-ben ki-
adott átiratában. Bl. fasc. V. nr. 18. — 5 Bl. fasc. M. nr. 16. — 6 M. Nemz. Muz. 
Kállai-cs. lt. — " U. o. — s Báthori Zsigmond megbizó levele átiratban. Bl. 
fasc. SS. nr. 2. — » Bl. Fasc. SS. nr. 6. 

10* 
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1592 őszén Gálfi elfogatván Somlyó városába vitetett, a 
hol akkor Báthori István Báthori Boldizsárnak idősebb lest-
vére családjával tartózkodott.1 

Báthori Zsigmondnét 1595-ben fogadták Somlyón.2 Váltig 

.MAKIA KIIJSZTINA. 

1 Bethlen: História De Rebus Transylvanicis. III. köt. 27. 1. 
2 Erről szól nagyobbrész t Horvát J ánosnak Kornis Gáspár, Báthori Zsig-

mond fejedelem tanácsosa, váradi és luiszti főkapitány, Bihar és Máramaros vár-
megyék főispánjához stb. 1595 április 29-dik napján írt levele, mely a kővetkező : 
. . . a Nagyságod levelét énnekem megadák, melyben Nagyságod írja, hogy az 
asszonyunk (Mária Krisztina, Báthori Zsigmondné) ő felsége jövetele nem messze 
volna, azért a r ra úgy készüljek, hogy fogyatkozás ne esnék, mert egy néhány 
ezer ember lenne it t : és a mi felől gondolván, hogy fogyatkozás l enne ; hát 
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aggódik Horvát János, hogy méltóképen lássa el a Fejedelem-
nél. Azt is tudakolja, hogy «micsoda fejérnépek» jönnek a 

Nagyságodnak és urunknak ü felségének értésére adnám. Nagyságodnak az én 
készületemet ím megírom, mert leszen: vágni való tehén 25; borjú leszen 24 ; 
bárány leszen 81; tyúk 653; kappan leszen 107; malacz leszen 122; tyúkmony 
leszen 5200 ; vaj pint 25. Idei méz dolgából ismerem hogy fogyatkozásom leszen, 
mert sohult nem találok; ha volna Urunknak ö felségének valamelyik várában, 
Nagyságod szólna ő felségének, hogy adatna bár csak 4 veder mézet, mert én 
kezembe többet nem adtak másfél pint méznél. Eczetem is itt nincsen, de . . . 
Nagyságod igére Váradról ; mikor a borokat oda küldöm, azt elhozatom. Kö-
vér ártánvom is leszen 5. Lisztem több leszen iltvaló 3(K) köbölnél ; fűszer-
számot többet hozattam másfél száz forintnál. Jól tudja Nagyságod azt is, hogy 
'szénánk nincsen, pénzen sem találunk, magam mind felkerestettem; hanem Hor-
vátban Peres Gergelynétöl vétettem 6 ölet, igaz, elég drágán, kit még haza nem 
hozattam, hanem csak arra tar tok: abból fogyatkozásunk leszen. Ismét zabom 
is nincsen, m e r t é n kezembe 579 kalongya zabnál többet nem ad t ik ; annak az 
szemében többet vettettem el 200 köbölnél, a többit pedig a míg az asszony — 
Bátliori Istvánné — itt vala, minden nap több lova etle 16 lovánál az abrakot, 
nem úgy, hogy azzal megértem volna, de pénzen is kényszeríttettem venni. 
Azért énnekem fogyatkozásomat ismerem lenni: méz dolgából, eczetből, széná-
ból, zabból; a többire ismerem magamat, hogy isten velem lévén, gondot vise-
lek, csak hogy teljes életemben megszolgálom Nagyságodnak. a zab dolgából 
szólna ö felségének, hogy ö felsége adatna; lám Kőváron igaz elég zab 
adatnának onnét bár csak 600 vékát, talán azzal meg Jól tudom 
méz is elég vagyon ott, azt is eleget ezt is megszolgálom Nagy-
ságodnak, Nagyságod írná meg, micsoda fejérnépek lennének asszonyommal 
ö felségével; miképen tudnék reá gondolni . . . k e l l - e szállásokon konyhát csi-
náltatni és szállásokra borokat Mint kell ahhoz készülnünk. Oztán 
uram az mely had vele bé nem fér, hanem Perecsen jó öreg fa lu; 
Varsólcz azonképpen jó öreg falu, mindenik útjában vagyon; ha Perecsenben 
a dobol megütik . . . . mind Varsólczra, mind Bécsében, és mindenekről csak 
Nagyságod adjon informatiót. Nagyságodnak teljes életemben megszolgálom, 
hogy Nagyságodnak gondja volt az én kis dézmácskámra; nem hogy én azt 
meg nem érdemleném, de ha ö felsége kegyelmességéböl valami jószágot sza-
kasztana is, talán én is megérdemleném. Azért könyörgök Nagyságodnak, Nagy-
ságod én mellettem is törekedjék ö felségénél, szerezzen Nagyságod valami 
kevés jószágot; én nem kérnék ö felségétől sokat, mert tudom, hogy nem is 
adhat nekem; hanem hazámhoz nem messze volna két oláh faluban, Tasnád-
hoz tartozó Csánban és Usztatóban egy kevés portiók, mindenestől fogván 22 
ház jobbágyot teszen; azért könyörgök Nagyságodnak, legyen jó törekedő 
mellettem, mert Isten után én csak Nagyságodat fogtam minden segítségem-
nek ; ha az. Uram, nem lenne is, mégis másutt is szerezhet Nagyságod, bizony 
teljes életemben megszolgálom Nagyságodnak. Nagyságodnak itt létében is 
emlékeztem vala, minémü nagy hatalmaskodást cselekedett raj tam Keresztűri 
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fejedelemné kíséretében s kell-e ezek részére is gondoskodnia 
szállásról. 

1599 előtt Sarmasági Zsigmondnak adta Báthori Zsig-
mond fejedelem a Somlyó várához tartozó Goroszló, Balla 
és Baksa birtokokat Kraszna vármegyében.1 

1599-ben Somlyót Báthori István birta, ki fitestvére volt 
Endre bibornok és fejedelemnek.'2 1602-ben Náprágy Deme-
ter erdélyi püspök emlékiratában Somlyó várát is a fejede-
lem birtokául említi megjegyezvén, hogy provisorok vagy 
ofíieialisok valának ott, kik a perceptoroknak évenkint szá-
mol adtak.:í 

1608-ban Bákóczi Zsigmondot darabontok kisérték Som-
Ivóig.'4 

1608-ban Imrefi Somlyót, Alvinczet és Diószeget nyerte 
Báthori Gábor fejedelemtől.5 

Kristóf uram, hogy falukra küldött darabontokat, jobbágyomat erősen megve-
rettette, és fogva felvitette, ki még ez ideig mind oda vagyon fogva: oly nagy 
fogságban tartotta ez ideig, hogy immár szegénynek a szeme is ki akar veszni ; 
azért könyörgök az élő istenért is : Nagyságod ne hagyjon, hanem Nagyságod 
törekedjék Urunk ő felsége előtt, hogy ö felsége parancsoljon a kővári tiszt-
tartónak, hogy bocsássák el az én szegény jobbágyomat ; ha kinek mit vétett, 
elég törvényt teszek felőle. Én magam is bementem volna, de hogy az gazdái 
kodásra kell gondot viselnem, istenért, könyörgök Nagyságodnak, Nagyságod 
fogjon oltalma alá. mert engemet Kővárból elrontanak, ha Nagyságod oltal-
mam nem leszen ; vajha uram Nagyságod a dologban törvényt nyerhetne: tel-
jes életemig ügy tartanám magamat, mint Nagyságodnak egy köteles szolgája. 
Nagyságodtól választ várok. Isten éltesse Nagyságodat sok esztendeig jó egész-
ségben, és látogassa meg Nagyságodat minden javával. Datum ex Somlyó 29 
die april Anno 1595. P. S. Nagyságod írja azt is, hogy a marhákat ne hagyat-
nám; imé az ki megmaradóit benne, isten látja, az előtt is én akaratommal 
csak egy is meg nem holt volna benne, de az jó isten akaratja ellen nem áll-
hattam. Ide mi felénk minden felé marha meg . . . vala; ez is a métely nyár 
. . .mia t t . Nagyságod szegény szolgája Ladmóczi Horvát János. Gróf Kemény J. 
és Nagyajtai Kovács István: Erd. Tört. Tára. I. k. 179 183.1. 

1 Bl. fasc. K. K. nr. 4. 2 Szamosközy István Történeti Maradványai 
1566—1603. (Mon. Ilunq. Hist. — Script. XXX.) IV. k. Ujabb pótlék, 547. lap. — 
:í Szilágyi Sándor: Erd. orszyy. emlékek. V. köt. 168. lap. — 4 Segesvári Bálint 
krónikája 1606 -1654. (Gr. Mikó Imre : Erd. tört. adatok. 171. 1.) — 5 Szilágyi 
Sándor: Báthory Gábor fejedelem története 67. 1. 
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1612-ben Báthori Gábor, erdélyi fejedelem lemond a 
krasznamegyei Somlyóvárra és tartozékaira vonatkozó jogá-
ról apai testvére András és mostohaanyja javára örök időkre.1 

1612-ben özv. Csáki Istvánné Wesselényi Anna Szilágy-
Somlyó várában lakott, de május 24-dikén özvegy Paesot 
Fereneznéhez írt levelében kilátásba helyezi, hogy Somlyó-
ról nemsokára elköltözik.2 

Somlyó város (oppidum) egyike azon részbirtokoknak, a 
melyekről 1623-ban Báthori Szaniszlófi Katalin örök vallomást 
tesz Xagylónyai Lónyai Zsigmond javára.3 Ili 1623 előtt egy 
részjószág a Báthori Szaniszlófi vallomása szerint a néhai 
Leseinszky Szaniszlóffy Péter (testvére Báthori Katalinnak, a 
ki Lónyai Istvánné) birtoka volt.4 

1631-ben (május) Somlyón az öreg Bethlen Istvánnál tette 
az első látogatását Rákóczi, midőn Váradról visszafelé ment 
Erdélybe.5 

1638 deczember 18-dikán Rákóczi György, Lónyai Zsig-
mond kérelmére, kinek anyja Szaniszlófi Báthori Katalin volt, 
megengedi, hogy az ő somlyói jobbágyai is. mint a többi 
Báthoriaké harminczad, vám és egyéb terhektől egy időre és 
az ő tetszésétől függő leg fölmentessenek. 

1641 junius 5-dikén Szaniszlófi Báthori Kata rendelke-
zése szerint Somlyó jószágon megosztozkodnak Lónyai Zsig-
mond, Badoginé Lónvai Kata, Becski Lászlóné Lónyai Zsu-
zsánna íia Szántói Becski György és leánya Blibery Mellith 
Györgyné Zsuzsánna.'" 

Báthori András özvegye, Rákóczi (iyörgy szintén itt laktak. 
1635 január 3-án a somlyai várból ír levelet Eesed várá-

nak állapotja felől Zakreszka Anna Somlyai Báthori András 
özvegye7 s leányának Báthori Zsófiának gyámja. 

1 Bl. fasc. K. K. nr. 10. Orsz. It. Gyulaf. kápt. fol. 100. — 2 Deák Farkas : 
Gr. Csáky István életrajza 5. 1. :í Lelesz, Prot. 62. fol. 49. — 4 1761 már-
czius 15-dikén a leleszi konv. lt.-ban összeírt okl.-lajstr. (Szgy.) — 5 Szilágyi 
Sándor: I. Rákóczy György 204. 1. 6 GKG. nr. 9. — 7 Sk. aláírása s pecsétje. 
Wl. 1636. számnál. 
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Az özvegy 1641 november 28-dikáról Somlyóról írott leve-
lében köszöni ifj. Rákóczi Györgynek, hogy levelével megláto-
gatta.1 Innen írja Lorántfi Zsuzsánnának 1646 május 24-dikén, 
hogy gvöngélkedése miatt nem indúlhat útra." 1646 julius 4-di-
kén pedig azt írja, hogy ő is beteges, de a gyermek (Rákóczi 
György fia Ferencz) torkával felette rosszul van s azért Elesdre 
kell mennie.3 Leányának Báthori Zsófiának Somlyóról 1649. 
évi bőjtmáshó 31-dikén is ír. Több apróbb dolgon kívül kéri, 
hogy beszéljen a fejedelemmel is a lengyelországi út felől.4 

Lorántfi Zsuzsannát Somlyóról 1650 február 26-dikán arról 
tudósítja, hogy leánya s a gyermek, mindnyájan egészségesek.5 

Rákóczi György 1(543 julius 19-dikén Somlyóról ír édes 
anyjának , Lorántfi Zsuzsánnának.6 (Arra kéri , igyekezzék 
csillapítani atyjának haragját.) 1047 február 13-dikán szintén 
(öcscsétől tegnap vált el Biharban és nem mehetett Pocsalyra 
a Berettyó árja miatt).7 1648 június 6-dikán Somlyóról Rá-
kóczi György öcscsének, Zsigmondnak, a lengyel király halá-
láról. az új királyválasztás iránti egyenetlenségekről ír és ér-
tesíti, hogy szombaton megyen Székelyhídra.8 Innen 1651 no-
vember 16-dikán testvérének portai dolgokról ír, s többek 
közt megjegyzi: «mi még hétfőig itt leszünk».9 November 
22-dikén pedig Wesselényiről mond egyetmást.10 

1642 szeptember elején az ifjú Rákóczi Györgynek Som-
lyóra vitték meg anyja és testvére az öreg fejedelem atyai 
tanácsait levélben és szóval. 

A krasznavármegyei Somlyó részjószágot 1648 október 
27-dikén Rákóczi György erdélyi fejedelem Görcsöni Serédi 
Istvánnak s feleségének, Kamuthi Katalinnak és utódaiknak 
adományozza.11 

II. Rákóczi György M. Jónáshoz Somlyóról írja 1651 no-

1 Szilágyi Sándor: A két Rákóczi György fejedelem családi levelezése. 
97. lap. - 2 U. o. 361. lap. - :í U. o. 362. lap. 4 U. o. 400. 1. — 5 U. o. 
418. lap. — U. o. 101. lap. 7 ü . o. 370. 1. — 8 U. o. 394. 1. — !> U. o. 444. 1. 
10 ü . o. 446. 1. 11 Szgy. 
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vember 17-dikén: ((Vagyunk békével hála Istennek, az Por-
tán újabban Vezérség változás esett, kivel köztök levő nagy 
emberek rebelliója sedaltatott, úgy irják. Ha mit hall kgld, 
tudositson. Palatinus Urat szónkkal jó alkalmatossággal kö-
szönteni ne felejtkezzék kgld úgy Kunig Urt is, Isten kegyel-
meddel. Somlyón, 17 Nov. 1651. R. György».1 

1650-ben a Szilágyban, Ivraszna vármegyében levő som-
lyóalj i részjószágok ügyében többeket megidéztet Kemény 
Jánosné Kállai Zsuzsánna." 

II. Rákóczi György 1655 január hóban kijött Somlyóra; 
s innen február 20-dikára Kolozsvárra egyetemes ország-
gyűlést hirdetett.'5 

Rákóczi György anyjának Somlyóról 1655 február 5-dikén 
írja, hogy a tatár kántól levelet kapott, «kiben kívánja, az 
lengyelt segítsük, nehéz dolog nem lévén még a lengyelekkel 
végzésünk».4 

1657 április 19-dikén írja nejének Chmielovból, hogy Új-
váron hagyott volt 20 ezer tallért, melvbői vagy 12 ezeret 
tartson magánál, a többit küldje titokban Somlyóra 5 Rákóczi 
György anyjának, Székelyhídról, 1658 julius 19-dikén ír ja: 
«napa temetésének haladása nejének akaratja»,6 majd Tasnád-
ról, hogy augusztus 11-dikén reggel 5 órakor tartják Zakreszka 
Anna özv. Báthori Andrásné temetését a somlyói nagytemp-
lomban.7 

1659 augusztus 26-dikán irja II. Rákóczi György Rhédei 
Ferencznek, hogy másnap Somlyóhoz száll.8 Ez év augusztus 
28-dikán Somlyóról ismét Erdélybe indult Rákóczi, mikor a 
fejedelemséget újból átvette.9 

1 Rumy Károly György: Monnmenta Hungaiica, 285. 1. — 2 Nemz. Múz. 
Becski-lt. — Szilágyi Sándor: II. Rákóczi György 1621—1660. — 4 Szilágyi 
Sándor : A kél Rákóczy György fejedelem családi levelezése, 489. 1. — 5 U. o. 
515. 1. — U. o. 552. 1. — 7 Gergely Samu : II. Rákóczi György küzdelmei tör-
ténetéhez. (Történelmi Tár 1893. évi'., 327. 1.) - s II. Rákóczi György levelei 
Rhédei Ferenczhez. (U. o. 1892. évf. 118. lap). Kővári László: Erdély törté-
nelme, V. k. 82. 1. 
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Rákóczi György írja nejének 1659 szeptember 11-dikén 
a szászvárosi táborból, hogy a Szatmárban levő lovak el 
lehetnek ott a szatmári csűrben «vagy azokat vigvék Som-
lyóra, tartsák ott; Somlyón van abrak, széna» stb.1 

Somlyó utolsó birtokosa a Báthoriak közül Báthori 
Zsófia volt, a ki Somlyón született. Hz szerződésileg átadta 
Gyerőfi Györgynek, kitől aztán Báníi Dénes váltotta magá-
hoz ugyancsak a Báthori utódokkal kötött szerződés alapján. 
I. Apafi ebbe 1670 október 30-dikán szintén beleegyezését 
adta.2 Egy másik 1671-diki oklevél szerint Báthori Zsófia fe-
jedelemasszony zálogba vetette Somlyó várát (arx Somlyó) és 
tartozékait, fia Rákóczi Ferencz terhére 5000 magyar forintért 
Báníi Dénesnek és nejének Bornemissza Annának. : í 

1672-ben Báníi Dénes zálogul adja a somlyói várat és 
tartozékait Gyerővásárhelyi Gyerőfi Györgynek,4 de aztán 
visszaváltja.5 

1676-ban özv. Kölesei Kende Gáborné Báníi Zsuzsanna 
zálogul bír Bánffi Dénestől némely, a somlyói várhoz tartozó 
birtokokat, de kötelezi magát, hogy a zálogösszeg lefizetése 
után azokat visszaboesátja a Bánfi-esalád férfi-tagjainak.6 

Még ebben az évben Szentkatolnai Polos István, mint özv. 
Kölesei Kende Gáborné Báníi Zsuzsámul teljhatalmú meg-
bízottja az elzálogosított s Szilágysomlyó várához tartozó bir-
tokokért a zálogösszeget föl is vette s a birtokokat visszaadta 
a Bánfiaknak.7 A vár ama tartozékait, miket azelőtt Báníi 
Dénes zálogúl adott Kölesei Kende Gáborné Bán fi Zsuzsán-
nának, visszaváltja Bornemissza Katalin, fenti Báníi Dénes 
neje, a maga és fia Zsigmond, továbbá Báníi Kristóf és Far-
kas Bánfi-fiörökösök számára.8 E várat és tartozékait ekkor 

1 Szilágyi Sándor: A két Rákóczi György fejedelem családi levelezése. 575. 1. 
2 Kemény: Suppl. Dipl. XI. 11; Kővári László: Erdély épít. emlékei 148. 1. 
;t Bl. fasc. O. nr. 3. és nr. 11. 4 Bl fasc. O. nr. 4. 5 Gyerőfi György 
nyugtája átiratban. Bl. fasc. O. nr. 5. — G Bl. fasc. O. nr. 13. — 7 U. o. No 16. — 
8 Apafi Mihály fejedelemnek L. Bánfi Zsigmond előterjesztésére Bornemissza 
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Apafi Mihály fejedelem 7000 forintért visszaadja a Bánfi-
fiörökösöknek.1 Báníi Zsigmond s fiai: Boldizsár és Pál a 
somlyói vár és tartozékaiért Bornemissza Katalintól 3500 frtot 
vettek fel Báníi György és Farkas részére." 'L. Báníi Zsig-
mond átiratja az erdélyi három nemzet rendjeinek Báthori 
Zsófiához ifj. Rákóczi György özvegyéhez intézett levelét, 
melyben a rendek Báthori Zsólia azon sürgetésére, hogy őt 
a somlyói javak birtokába helyezzék vissza, azt felelik, hogy 
míg eleget nem tesz nekik azon károkért, melyeket Munkács 
környékén lakó honfitársai (patriotse) okoztak, ők sem tehet-
nek eleget kívánságainak. 

1070 előtt a Báthori-család elzálogosította Somlyói 6000 
forinton Apafi Mihály fejedelemnek. Most a Báthori-család 
kihalta után e birtok kivált hatását kérik Apafi Mihály feje-
delemtől a Bánfiak, a két család között létrejött ama szer-
ződés alapján, mely szerint bármelyik család férfiágának ki-
haltával ennek javai a másikra szállanak.3 

1677-ben özv. Bánfi Dénesné Bornemissza Katalint be-
iktatták Somlyó vár (arx) birtokába.4 

De I. Apafi Mihályt még köti érdek Somlyóhoz, mert 
Olasz János 1678 január 24-dikén kelt levelében innét érte-
síti a fejedelmet, hogy mézesmáli borok beszerzése iránt a 
debreczeni bírónak és az ecsedi commendánsnak írt.5 

Somlyó vár és részbirtok egyike azon javaknak, a me-
lyeket 1679-ben 14,600 forint adósság fejében le akarnak fog-
lalni, a mi ellen tiltakozik Kertszegi György somlyói lakos, 
ifj. Rákóczi György erdélyi fejedelem özvegyének, Báthori 
Zsófiának meghatalmazottja.6 

Katalinnak és a Bánli-család fiörököseinek adolt bizonyság-levele a gyulafehér-
vári káptalannak Bánfi György számára 1725-ben kiadott átiratában. Bl. fasc. 
P. nr. 11. 

1 L. a 8. jegyzetet a 154. lapon. — 2 Bánfi Zsigmond s fiai bizonyság-
levele átiratban. Bl. fasc. O. nr. 9. — Bl. fasc. P. nr. 1. — 4 Bornemissza 
Katalin birtokainak leltára. Bl. fasc. MM. nr. 7. — 5 Minerva 1830. évf. IV. köt. 
38. 1. — K Orsz. lvt. kolozsm. conv. fasc. B. nr. 37. 19. fiók. 
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1685-beii Somlyó város lakóinak a Bánfi-családhoz és a 
legfőbb itélőszékhez (generalis sedria) intézett felirata szerint 
mindennemű fizetést megtagadnak Bánfi Dénes özvegyétől 
Bornemissza Katalintól, L. Bánfi Farkas, Boldizsár és Páltól, 
valamint Bánfi Kristóf özvegyétől Farkas Margittól, mivel 
Somlyó várát csak akkor bírják a Bánfiak, ha (iyerőfitől 
visszaváltják.1 

1693 áprilisban Aspremonték Somlyót is meglátogatták.-
1701 május 11-dikén tanúval látást tartanak Wesselényi 

Pál né Béldi Zsuzsánna érdekében arról, hogy a krasznavár-
megyei Somlyón miféle jószágok vannak Kemény Jánosné 
Lónvai Anna jogán.3 

1702-ben Gyerőmonostori báró Kemény Simon birtokos 
Somlyón, részjószágán jobbágya: Menyhért István. A nemes 
Görög György házánál vallatást végeznek ez évben III. Károly 
király kiküldött birái a néhai Sarmasági György hagyatéka 
ügyében. Ugyanekkor Losonczi Bánfi Farkasnak van Som-
lyón egy Oláh András nevű jobbágya. 

1741-ben Somlyó város a Bánfiak tulajdonát képező, 
Somlyó várához tartozó földeket és makkos erdőket, a Magura 
nagy hegyet s Csehi, Somlyó-Újlak, Somlyó-Győrtelek és Bada-
cson helységeket önkényesen elvette s birtokában tartja. Ezért 
ellene Bánfi László, Zsigmond, Imre, Farkas, Péter és Dénes 
a maguk és a család rokonai nevében intő és bizonyító leve-
let adnak be.4 

1746-ban Magyargyerőmonostori Kemény Simonné Yay 
Anna halála után a krasznavármegyei Somlyó birtokot özv. 
iljú Bánfi Zsigmondné Katalin, özv. Bánfi Boldizsárné Krisz-
tina és özv. Bárczi Jánosné Erzsébet nővéreknek és mindkét 
nembeli utódaiknak adományozzák örök jogon, kik meg is 
osztozkodnak rajta.5 

1 B. L. Fasc. P. Xro 7. 2 Thaly Kálmán : II. Rákóczi Ferencz fejede-
lem ifjúsága 162. lap. — :í Gencsi-lvt. nro 189. — * Bl. fasc. XX. nr. 13. — 5 Bl. 
fasc. 0 0 . Szám nincs. 
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1759-ben Bánfi Ferenez és Boldizsár két egyenlő részre 
osztják a krasznavármegyei Somlyó birtokot.1 

1760-ban Sellye Tolnai János kincstári igazgató felmuta-
tott okmányok alapján jogigényt támaszt L. Bánfi Farkas 
kormánytanácsos s a királyi tábla elnöke, Bánfi Ferenez 
krasznavármegyei főispán, Bánfi Boldizsár és Imre, továbbá 
Nagybarcsai Barcsai György özvegye Naláezi Sára alperesek-
kel szemben a krasznavármegyei Szilágy-Somlyó vára, Balla, 
Oláli-Baksa, Góroszló, Bagos, Bogdánháza, Kárásztelek és 
Máron birtokokhoz meg Szilágy-Somlyó város, Perecsen. 
Sereden, Alsó- és Felső-Kaznacs, Detrehem, Halmosd, Elyűs, 
(iviimölcsénes, Jaáz, Magyar- és Oláh-Valkó, Váralja, Pap-
telke, Fűzes, Üj-Vágás, Felső- és Alsó-Szék, Alsó- és Felső-
Bán, Tótfalu, Ballaháza, Pecselv, Bóján, Gsízér, Perje, Bagolv-
t jfalu, Kémer és Bág-Pataka prsedium részbirtokokhoz.'" 

1768-ban Somlyó birtokból L. Bánfi Farkas és Bagosi 
Erzsébet fiaitól: Farkastól, Mihálytól és Györgytől peres úton 
leánynegyedet kapnak ezek nővérei: V a r g y a s i Dániel Gábor 
felesége Krisztina, gróf Bethlen Adámné Zsuzsánna és Patai 
Szilvási Jánosné Erzsébet." 

Gyakran olvasunk az oklevelekben Rézalja, Meszesalja 
birtokokról, vagy kerületekről. Ezek voltakép a somlyói s a 
valkói uradalom részeit jelentik.4 

Rézalja s Meszesalja birtok fejében 1548-ban , épen, 
mint fönnebb láttuk, Somlyó birtokot illetőleg Somlyói Bá-
thori Szaniszlófi István, András és Kristóf pénzzel elégítették 
ki nővérüket, előbb Bélteki Drágfi, most Homonnai Drugeth 
Antal özvegyét, Annát.5 1564-ben II. János király Xagyfalusi 
L. Bánfi Farkasnak adományozta a krasznavármegyei Réz 
nevű kerületben fekvő, következő birtokokat: Valkó-várat. 
Magyar-Valkót, Nagy falut, Zoványt, Krasznát, Felső- és Alsó-

1 Hl. fasc. ZZ. nr. 18. — 2 U. o. O. nr. 17. — :í U. o. LL. nr. 10. — 4 Le-
lesz, C. Kraszn. Prot. 3. folio 20;). — r> Hl. fasc. KK. nr. 9. 



158 I. RÉSZ. VÁRAK. 

Kaznacsot, Bucsumot (Buthion), Halmosdot, Elyűst, Detre-
hemet, Bagolyfalut, Felső- és Alsó-Gvümölcsénest, Alsó- és 
Felső-Jaázot, Ó-Valkót. Váralját és Paptelkét1 s a kraszna-
vármegyei Meszesalja kerületben fekvő, következő birtokokat: 
l j-Yágást, Fűzest, Széket, Túszát. Ballaházát, Tótfalut, Felső-
és Alsó-Bánt, Csízért, Bojánt, Alsó- és Felső-Perjét, Borona-
mezőt, Bagolyfalut, Vajkfalvát, Bogdánliázát és Rögh-Patakot 2 

1565-ben a krasznavármegyei Rézallya s Meszesallva nevű 
kerületek szintén a már felsorolt birtokokból állnak. 1614-ben 
Mogyorói L. Bánfi István, a Gábor fia elzálogosítja az előbb 
Bán fi Dénesnek elzálogosított, de végrendelet útján vissza-
nyeri, krasznavármegyei Rézalja- s Meszesalja-kerületet Nagy-
falusi Bánfi Jánosnak; János azonban István iránt való kö-
nyörületből az ezen kerületben lévő birtokokat visszabocsátja 
Istvánnak, mire utóbbi térítvénvt állít ki arra nézve, hogy 
János ne vehesse vissza többé e birtokokat.3 

3. Iíadi története. 

Hadi története eseményekben g azdag. Erdélynek Magyar-
országtól való elszakadása után minden harczi mozgalomnak 
fő színtere. 

1520 körül a szendrei szancsák Somlyó környékét pusztí-
totta és rabolta. (Somlyó ebben az időben még ((valamennyire 
éj) volt».) A nagy nyereséggel visszaindulót azonban Báthori 
István mindössze harmadfelezer emberrel a Temes pusztáján 
megvárta és tönkrevervén, minden zsákmányától megfosztotta.'' 

Somlyai Báthori István udvarában is megfordult Fráter 
György, a kit Szapolyai János Lengyelországból, hová Ferdi-
nánd hadai elől menekült, a magyarországi főurakhoz kül-
dött, hogy neki pártot szerezzen újból.5 

1 Bl. fasc. M. nr. 2. 2 1'. o. nr. 2. U. o. KK. nr. 2. — 4 Verancsics 
Antal: Az Lanciorfejirvár elveszésének oka. Mon. Huny. Ilist. — Script. III. köt. 
133. 1. — 5 Horváth Mihály: Utyeszenich Fráter György élete 11. 1 
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1551-ben Beglerbég Mehmet belátván, hogy Izabella ki-
rálvnőt már el nem érheti, előnyomult seregével Magyar-
országba s elfoglalta többek közt Somlyó várát minden fá-
radság és vérontás nélkül.1 

Mikor Báthori Istvánt a lengyel trónra meghívták, az 
1571) január 28-diki medgyesi országgyűlés Báthori Kristófot 
választotta fejedelemmé; de gondoskodniok kellett fegyveres 
erőről is fejedelmök megvédésére, s a magyarországi vár-
megyék hadaira nézve azt rendelték, hogy azok Somlyóra 
gyűljenek.2 

1594-bén a tatárok Debreezen felől betörnek az «Erdély-
ben levő Szilágyságba» s annak legnagyobb részét, le egészen 
a Báthoriak birtokáig, Somlyóig feldúlták, «úgyszintén Zilah 
városi, a mely csak öl mértföldnyire van Kolozsvártól.» Kornis 
Gáspár, Hliszt várának a kapitánya, értesíti a veszélyről Zsig-
mond fejedelmet és a senatorokat s hogy annál nagyobb hi-
telt adjon jelentésének, tatár nyilakat, íjakat s más zsákmányt 
is küldött, a miket az ellenségtől vett el. Eigyelmezteti őket, 
hogy őrködjenek, nehogy a Szilágyság, vagy a Szamos mente 
felől betörhessenek a tatárok Erdélybe. A fejedelem el is küldte 
seregét a tatárok ellen Kovácsóczi János, a kanczellár test-
vére vezetése alatt s megígérte, hogy ő maga is késedelem 
nélkül el fog menni. E közben Somlvai Báthori István, a 
mikor értesült, hogy a zsákmányolás végett kiküldött tatái-
csapatok Somlyó környékén barangolnak, embereiből hirtelen 
egy kis csapatot szervezve, megtámadta, részint levágta, ré-
szint megfutamította s egy részüket foglyul ejtve, bebörtö-
nözte s így az ő vidékéről elűzte azokat.:! 1598-ban Székely 
Mózes szállt táborba nagy székely sereggel Somlyó várához. 
Itt időzése alatt egy alkalommal, október hónapban hetvenöt 
székelyt kiküldött, hogy a törökökre leselkedjenek. Ezek út-

1 Bethlen Farkas: História De Rebus Transsylvanicis, I. köt. 498. lap. 
- Kővári László : Erdély történelme, IV. k. 30. 1. — :! Bethlen : I)e rebus Trans-
sylvanicis, 2. kiad. II. köt. Szeben, 1782, 358. és 360. lap. 
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jókban észrevesznek egyszer száz törököt s ugyanannyi tatárt, 
a mint Misle faluhoz érkeznek. Megvárják tehát, míg megtöl-
tik zsákjaikat és megrakják állataikat. Akkor lepik meg őket 
és száznál többet levágnak közülök, huszonötöt elfognak és 
vagy száz lovat tőlük elragadnak s zsákmánynyal terhelve 
térnek vissza Székely Mózeshez, ki az elfogott törökök és 
tatárok közül elküldött neh ánvat a kolozsvári táborba Zsig-
mondnak.1 Ez évben, midőn Báthori Zsigmond Sziléziából 
elmenekült s Lengyelországon át álöltönyben, álnév alatt Er-
délybe igyekezett, Somlyóra jött előbb.2 

1599 május havában Báthori Endre fejedelem trónra-
léptekor hadakat küldött Somlyóra s a magyarországi részekbe, 
ezeket biztosítandó.3 Ez év május 31-dikén a nagybányai bíró 
(Stephanus Bozo judex civitatis) jelenti Székely Mihály szat-
mári kapitánynak a kolozsvári értekezletről, hogy Somlyóra 
is hadat küldtek és lövőszerszámokat szállítottak.4 

Básta 1599 november 17-dikén Tasnádról irt jelentésében 
Mátyás főherczegnek kijelenti, hogy ő másnap Somlyóra szán-
dékozik menni. Be is érkezett oda, az a római császáré; azt 
mondá nem teszen ő nagyobb dülást Somlyón, mint Mihály 
vajda Erdélyben.5 

Másnap, november 18-dikán azt írja Somlyóról, hogy a 
vajda őt magától távol akarja tartani, a mi gyanús. A vajda 
bizonyára azt akarja, hogy ő a végekből vonuljon ki, a mit 
azonban tenni nem fog. Somlyóig azért jött előre, hogy ott 
várja be a vajda által 20-dikára hirdetett országgyűlés végét, 
mert az ő jelenléte Somlyó alatt bátorítani fogja a császá-
riakat. a vajdát pedig némiképen féken tartja.6 Somlyó meg 
is adta magát s az ide menekült Báthori István letette a 

1 Szamosközy István Történeti Maradványai, 1566 1603. II. k. (Mon. Hung. 
Hist XXVIII. k.) 172. lap. — 2 Szilágyi Sándor : Erd. Országgy. Emi, IV. köt. 
52. 1. — :s U. o. 296. 1. 4 U. o. 297. 1. — 5 Szamosközy : (Mon. Hung. Hist. 
XXX.) 111 112. 1. — Szilágyi Sándor: Erdélyi Országgyűlési Emlékek, IV. k. 
344. lap. 
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hűségi esküt Rudolfnak.1 1600 január 19-dikén Bécsből érte-
sülünk: a haditanács véleménye, hogy ő Felsége Somlyó stb. 
várakat Mihály vajdának át nem engedheti.2 Ez évben Somlyó 
vára Básta birtokában volt. Kardcsapás nélkül április 6-dika 
előtt megadta magát.3 Junius 8-ikán Nyári Pál panaszkodik 
Mátyás főherczegnek, hogy a váradi őrség csekély, alig több 
100 magyar lovasnál és 10 gyalogosnál, mert a többiek Somlyó, 
Belényes stb. védelmére rendelvék.4 Somlyót a németek őr-
séggel rakták meg.5 

A mikor Básta Erdélyt el akarta foglalni Báthori Zsig-
mondtól, Pethe Lászlót Szilágy-Somlyóhoz kiildé, annak el-
foglalására. Báthori Zsigmond a várban ostrom alá vétetvén, 
végül is csak Huszt és Szamosujvár átadásával menthette meg 
életét és mehetett el Lengyelországba.6 

1601-ben Zsigmond előnyomulván Somlyó várához, olt 
tábort ütött, a mikor Básta Debreczenből kiindulván, Majtény-
nál szállott táborba.7 

1603-ban Nagy Albert vezért háromszáz katonájával Som-
lyó váránál körülvették, de ő biztonságban elvezette azokat.8 

Thurzó György 1613 október 11-dikén tudatja Bars vár-
megye alispánjával, hogy Báthori Gábor erdélyi fejedelem 
vereséget szenvedett a törököktől, hada eloszlott s maga csak 
kevesedmagával Somlyóba menekült. 1616 július 22 23-dikán 
Perneszi Gábor eesedi kapitány azt irja Forgách Zsigmond-
nak az erdélyi vajdáról (Bethlen Gáborról), hogy sok szép 
hadával Kolozsváron van gyűlésen, a honnan Somlyóra vár-
ják, melyet már meg is szállott Kraszna- és Szabolcs vár-
megyékkel s elvenni készül Báthori Istvánnétól.9 

1658 julius 15-dikén Váradról ir Rákóczi György anyjá-

1 Szilágyi Sándor: Erd. Országgy. End., IV. köt. 842. 1. 2 Szádeczky: 
Erd. és M. V. t. Okltdr, 463. 1. — :í U. o. 511. 1. — 4 U. o. 456. 1. — 5 Magy. 
Tört. Emi, III. k. 144. 1. — Kővári László: Erdély történelme. IV. k. 107. 1. -
7 Bethlen Farkas : História De Rebus Transylvanieis, V. k. 19. 1.— s U. o., V. k. 
291. lap. ;> Szilágyi Sándor: Erd. Országgy. Emi., VII. k. 370. 1. 

L)r. PETRI MÓR : Szilágij vármegye monograpliiája. II. 1 1 
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nak az erdélyi rendek követségéről s a török mozgalmakról. 
A végén így ír : «Irtuk vala nagyságodnak az szegény asszonyt 
eltemettetjük csütörtökön, feleségem nem aka ja, hogy akkor 
legyen. Mi eleget mondók, az mostani állapot haladékot nem 
szenved, hirtelen jühet az ellenség; temetésén sem lehet, vagy 
füstöt vethet Somlyó is. Mihaszna is tartjuk?» stb.1 

1660-ban Vezér Szejdi Achmet pasa május 14-dikén Som-
lyót felégeté,, lovakat feles számmal vonszoltak magukkal,2 

azután a Meszesen keresztül Erdélybe vonult Rákóczi fejede-
lem keresésére.3 

Az ettől kezdődő harmincz éves török korszakot, mely-
ben szintén Somlyó játszsza a főszerepet, munkám más helyén 
találja az olvasó; itt még csak ezeket az apró hadi dolgokat 
említem, melyekben Somlyónak szerep jutott : 

Az 1672 november 18-diki országgyűlés Somlyó meg-
vizsgálására bizottmányt nevezett ki.4 

1673 junius elején Losonczi Báníi Dénes az államtanács-
tól megszavazott pénzösszeget elvitte Somlyóra s ott a saját 
adományával megnövelve kiosztotta a menekülők között és 
feleskette őket Apafi hűségére.5 

1074-ben Bán fi Dénes elmenekülvén, Kolozsváron a prae-
sidiumot összehívatja és «a somlyói katonáknak is megparan-
csolja, hogy bejöjjenek».6 

1677-ben Wesselényi Pál és Teleki Mihály szatmári csatái 
után a főbb emberek Szilágy-Somlyóra haditanácsra gyűlnek 
és Telekit fővezérré választván, elhatározzák, hogy tavaszszal 
újra felveszik a harczot.7 

1678 márczius 7-dikére Tököli Somkútra gyűlést hir-

1 Szilágyi Sándor: A két Rákóczi György fejedelem családi levelezése, 5ő2. 
lap. — 2 Id. gr. Bethlen Imre : II. Rákótzi György ideje, 117. 1. — :t Szalárdi 
1662. 506. 1. — '' Szent István-társulat: Egyetemes magyar encyclopaedia, Báníi 
Dénesről irt czikk. — r> Gróf Lázár Miklós : Erdély főispánjai. (Századok, 1 <S<S7. 
nov. füz. 704. 1.) — Cserei Mihály: Históriája. 81. 1. — 7 Kővári László: Erdély 
történelme, V. k. 151. 1. 
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detett, melyen Kende Gábor, Fái István és «több Somlyón 
lakó bujdosó magvarok» is résztvettek.1 Ez év április 29-dikén 
írja Tököli2 Félegyházáról, hogy «az utak rosszak, az én 
seregem is már Somlyón innen vagyon»; ezen a napon kapott 
levelet Zákánytól Perecsenbőf. 1680 október 1-én Somlyón 
találkozott Tököli az erdélyi küldöttekkel, s négy napig tanács-
koztak:' 1681-ben (augusztus) Wesselényi mintegy 1200 em-
berrel a somlyai táborhoz csatlakozott; Tököli nem, annak a 
parancsnak ellenére, melyet Apafi a somlyói táborból augusztus 
20-dikán kiadott.4 Ez év augusztus 21-dike után Apafi Somlyón 
nevezte ki Telekit fővezérnek.5 Az erdélyi consiliariusok és 
deputatusok az ország ügyeiről tanácskozva 1685-ben Szeben-
ben, a somlyai és kolozsvári várőrség számára 5000 forintot 
utalnak ki, mivel ezeknek a hópénze igen megfogyatkozott.'1 

1686 október 6-dikán a lotharingiai berezeg elé küldött 
erdélyi követek vele Somlyón találkoztak, mikor Buda vissza-
vétele után a megszálló hadak osztrák részről Erdély oltal-
mára jöttek s a végrehajtást a herczegre bízták. 

Május 22-dikén írja Schaerffenberg az erdélyi fejedelem-
nek, hogy az ő katonái két csapat somlyói katonát Gyalu 
felé igyekvő útjukban bántalmaztak, holott azokat ő semmi 
egyébért nem küldötte, csakis a gabonaügy megvizsgálása 
végett, s most az összes somlyaiakat mindenükkel együtt sza-
badon bocsátja, hogy jóindulatát bebizonyítsa.7 Apafi Mihály 
fejedelemnek ugyanekkor Szebenben kelt levele szerint a csá-
szári hadak Csáki vezetése alatt Gyalura ütöttek, megütköz-
tek s Gyalu mellett a somlyai német és magyar 100 ember-
nyi várőrséget a kiket Apafi rendelt volt be a fejedelmi 
udvarba útközben elfogták, a táborba vitték s fel akarták 
esketni a király hűségére a hír szerint.8 

Augusztus 21-dikén írják a havasalföldi vajdának, hogy 

1 Torma Károly : Késmárki Tököli) Imre naplója. 1676—1678. 156. 1. — - U. o. 
Angyal Dávid : Késmárki Thököly Imre. 230. 1. jegyz. — 4 U. o. — 5 U. o. 

<; Alvinczi Péter: Okmánytára, I. k. 40. 1. — " U. o. 1(>7. 1. — 8 U. o. 169. lap. 

11* 
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a német hadak az ország nevezetes részeinek az elpusztítása 
után kivonultak. «Somlyón túl négy mélyföldnyire voltak 
táborban», a mikor a hír hozója eljött tőlük.1 

November 26-dikán, a mint Nemes János és Bálintith 
Zsigmond követi utasításukból kitűnik, Carafa a császár ne-
vében kérte más várakkal Somlyó várnak átengedését is, mert 
a királynak a part iumban időző katonái állítólag nem 
lehetnek biztonságban az ellenségtől. E várakba a király őr-
sereget szándékozik rendelni ideiglenesen, a míg a kvártélv 
ideje eltelik; de Erdély ebbe nem egyezhetik bele.2 Egy 
ugyanakkor kelt levél szerint, hogy a császári hadakat reá 
bírhassák az Erdélyből való kivonulásra, gabonát ajánlanak 
tel Sehaerffenberg generálisnak s kérik, tűzze ki az időt, hogy 
mikor szállítsák a gabonát, a melyet Nagy-Bányára szeretné-
nek szállítani, vagy ha jobban tetszik Somlyóra, hogy oda 
két bizonyos nap elszállítva, ott vegyék át a császáriak." 

Deczember 12-dikén Carafa az erdélyi fejedelem követei-
nek megígéri a császár nevében, hogy a német hadakat Má-
ramaros vármegyéből kivezeti s nem helyeznek német őrsere-
get Somlyó várába se; legfennebb Somlyóra abban az eset-
ben. ha a törökök megtámadnák.4 

A somlyai várőrség (prsesidariusok) fizetésére Olasz Fe-
rencz somlyai kapitány 400 Irtot adott volt kölcsön. 

1686 április 10-dikén Haranglábi Zsigmond utasítást kap 
az erdélyi rendektől, hogy a kölcsönt adja meg.5 

Már szóltam arról, hogy 1687-ben «a hódoltsági hely-
ségekről is utolszor szedetett adót a kormány a váradi basa 
helyett, kinek még érte küldeni sem volt bátorsága. Ez ok-
ból neki július 4-dikén megírta az országos bizottság, hogy 
küldjön érte, mert Somlyón sok eshetőségnek van kitéve, 
különben gondoskodni fog átszállíttatásáról Kolozsvárra». Ez 

1 Alvinczi Péter: Okmtdra. 1. köt. 410. lap. — - U. o. II. köt. 33. lap. 
:l U. o. II. köt. 37. lap. 4 U. o. II. köt. 59. lap. 5 U. o. II. köt. 147. lap. 
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évben véglegesen megszállták Erdélyt a német hadak. Károly 
a lothringeni berezeg szeptember elején Erdélynek vette út-
jai, mit se tartva a töröktől. Az országos bizottság százezer 
forintot s nagy mennyiségű élelmet ígért a berezegnek, csak-
hogy Erdélyt megszállás nélkül hagyja. A berezeg Székely-
hidan válasz nélkül hagyta az ajánlatot. «Somlyónál új követ-
ség ment elébe: Bánfi György, Alvinczi Péter és Pernyeszi 
Zsigmond, kik október 7-dikén indultak el» s megújíták az 
ajánlatot, siker nélkül. «A berezeg elébb nyomúlt, út jában 
mindenütt megszállva a várakat, melyek ellenállni képtelenek 
voltak: október 13-dikán Somlyót, október 18-dikán Kolozs-
várt, melynek kiváltságait a berezeg Írásban is megerősíté, s 
melynek parancsnokává Veteranit nevezte ki, október 20-dikán 
Szamosújvárt. Ezzel az ország kapui kezében voltak, s a 
berezeg feltartóztatására gondolni sem lehetett.» Az október 
27-diki balázsfalvi kiegyezés szerint a foglaló hadsereg élel-
met, bort, lovai számára abrakot ingyen nyer, átveszi a töb-
bek közt Somlyó várát, a fejedelem a Részeken kívül magáért 
Erdélyért 700,000 frtot fizet s a hadakat ingyen szállással látja 
el.1 Ekkor tehát a lotharingiai berezeg elfoglalta Somlyót, mi-
ntán az erdélyiek a harsányi diadal után kivánt kirovás fölött 
nagyon sokáig alkudoztak.2 A várat őrséggel megrakja s in-
nen küldi Schaerffenberg tábornokot Apafihoz őt engedel-
mességre bírandó, hogy a seregeknek téli szállást adjon.3 

1691-ben Galga szultán tatárjaival Somlyón át Erdélybe 
nyomúlt, de Badeni Lajostól visszaűzetett és nem egyesülhe-
tett Tököli vei.4 

1703 június 8-dikáról II. Rákóczi Ferenez, mint Somlyó 
stb. várak ura kiáltványt bocsát ki, melylvel felgyújtá a for-
radalmi lángot.5 II. Rákóczi Ferenez fia, József is használja 

1 Szilágyi S.: Erdély o. II. k. 361., 362. 1. — 2 Angyal Dávid: Thököly 
Imre. 191. 1. — :! Sándor József: Erdély Magyarország kiegészítő része. (Bpesti 
Szemle II. köt. 1865.) — '4 Angyal Dávid: Thököly Imre. 222. lap. — 5 Kővári 
László: Erdély történelme. VI. köt. 56. lap. 
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egyebek közt czímében: Dominus perpetuus de Sárospatak. 
Regée, Ecsed, Somlyó, Ónod stb.1 

1703-ban Rákóczi fegyverei előrenyomultak Magvarorszá-
gon s most ő a különben is forrongó Erdély csatlakozására 
gondolt, melyet Glöckelsperg tábornok tartott megszállva, a 
kit Somlyón kivánt megtámadni, hova Szőcs nevű «vén régi 
nagyon híres» ezredesét küldötte. Glöckelsperg azonban még 
idejekorán kivonult Somlyóból, s üldöztetve bár, Szőcstől. 
szerencsésen mégis Szatmárba ért. A somlyai «omladék vár-
ban» mindössze 30 lovast hagyott volt hátra ló nélkül. A vár-
ban a német hadnagynak 25 muskotélvosa volt. A magyar 
kapitány, Boér Ferencz, mondja Cserei Mihály a ki bár 
sok száz tanúit vitéz katonával rendelkezett, kikkel soká 
ellenállhatott volna, gyáván Erdélybe szökött, a hol Rabutin 
törvényt ült felette és tisztétől s becsületétől megfosztatta. 
A somlyai hadak Rákóczihoz pártoltak s Kaszás Pált válasz-
tották kapitányukká. A német hadnagy, bár egyedül maradt 
Somlyón, semmiképen nem akarta a várat feladni, míg végre 
a kuruczok ostrommal vették be azt. A hadnagy katonáival 
együtt ott veszett s a várat a Rákóczi hajdúi szállották meg." 

1703-ban Rabutin, a mint már volt róla szó. értesülvén 
arról, hogy Somlyót a kuruczok elfoglalták, négy-ötszáz főnyi 
német és ráez dandárt küldött ellenük. Ezek augusztus 21-dikén 
meglepték Somlyót, a kuruezokat szétverték s a lakosság egy 
részét lemészárolták.3 1705-ben Herbeville tábornok Somlyó-
nál a Rákóczi lovasaira találván a Meszeshegy alatt tovább 
haladt.4 Somlyó 1709-dik év őszén még a kuruczoké volt.5 

1710-dik év januárban Rabutin Somlyóig nyomúlt, hol 2000 
kuruez vala Gyulai István és Balog Péter parancsnoksága alatt. 

1 Az 1706-dik évben Nagyszombatban nyomtatott tábori edictuma szerint 
is: előfordul II. Hákóczi Ferencz czímei közt, hog j ' : Somlyónak örökös ura. 
i Történelmi Tár. 1885. évi 3. füzet. 558. 1.) — 2 Cserei Mihály: Históriája. 322 — 
323. 1. — :t Horváth M.: Magyarország tört. IV. k. 288.1. — 4 Kővári László : Erdély 
történelme. VI. k. 69. 1. — 5 Thaly K. II. Rákóczi F. fej. emlékiratai. 260. 1. 
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Tíz óra tájban érkezett Somlyón, hol a kuruczok egész éjszaka 
lóháton és csatarendben várták. Heggel felé már azt gondol-
ván, hogy nem üt rájuk a német, széjjel oszoltak és evéshez 
fogtak. Ekkor tört rájuk Rabutin. Vagy 150-et közülök levá-
gott, 80-at elfogott, két zászlót, dobokat és sok zsákmányt 
elfoglalt. Azután a kastélyt is bevették a németek, s őrséggel 
rakták meg. A kuruczok pedig szerte széledtek.1 

A Rákóczi-forradalom elbukása után Somlyó az erdélyi 
guerilla rablóbandák, valamint a tatárok beütései ellen fon-
tos határerősség volt. 

Az 1711-diki szatmári béke megkötése után Somlyót is 
átvette Pálfi János császári fővezér.2 A vár katonai élelmi-
szerek raktára lett. 

1714-ben Somlyón gróf Wilezek cs. kir. tábornok állo-
másozott." 

Az 1714-dik évi november hó közepén XII. Károly svéd 
király Somlyón utazott át postakocsin, Zilahról jővén Bécs 
felé, de meg nem szállt/' 

1759-ben Szilágy-Somlyón is «assentatoria comissiót állí-
tott fel az állandó katonaság organisatiója tárgyában kiadott 
regulament)).5 

1848 végén Bem Somlyóról indult ki a hadjáratra Zsibó, 
innen Deés, majd Kolozsvár felé, melyett bevett. 

Hogy a felső vár mikor pusztáit el, nincs rá adat. 
Az alsó vár romja ma a város tulajdona. 

k. Somlyó várának leírása s gazdasági állapota. 

Somlyó várának 1594-ből van már egy inventariuma." 
Az összeírás ezeket tartalmazza: 

1 Cserei Mihály: Históriaja. 436—437. 1 — - Horváth M.: Magyarország 
tört. IV. k. 499. 1. :í Szilágyi Ferencz: Zilah történelméből. 54. lap. 4 U. o. 
58. 1. 5 Szvit. — u lnventarium Arcis Somlio Egregio domino Joanni Hor-
váth de Ladmocz novo Prcefecto, per inanus Martini Lrati Keöveskwti 13 die 
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A somlvai majorkertben levő öt régi nagy asztag kalan-
gyáinak számát nem tudják meghatározni. 1594-beli asztag 
három van ebben a kertben. Az első 1050, a második 1100, 
a harmadik 2234 kalangyát foglal magában. Bagoson szintén 
három asztag van, az első 300; második 227; a harmadik 200 
kalangyát tartalmaz. Krasznán a majorkertben levő nyolcz régi 
asztag kalangyáinak számát szintén nem tudják megmondani. 
1594-beli asztag 3V2; az első 971; a második 655; a harmadik 
412; a negyedik 400 kalangyát foglal magában. Goroszlón 
1594-beli asztag van 2: az első 600; a második 290 kalan-
gya. Zoványon 1 asztag, melyben van 89 kalangya. Hosszú-
aszón szintén egy asztag, de ebben már csak 50 kalangya 
van. Egy-egy asztag van Bécsében (gel.1 228. m.2 12), Újlakon 
{gel. 15, m. 15), Kárásztelken (gel. 15, m. 10). Paczalban 1593-
ból maradt két asztag. Az elsőben van 220, a másodikban 
129 kalangya. Ugyanott 1594-ből is van két asztag. Az elsőben 
van 393 kalangya, a másodikban 211. A kalangyaszámát tizen-
három asztagnak nem tudták. Az 1594. esztendőbeli asztagok-
nak száma 20 y2, (gel. 9790y2). 

A várban van szemül búza 1472 köböl, a somlvai major-
házban búza 65, rozs 91, a krasznai majorházban búza 29, 
ugyanott kölcsön fejében kiosztott búza 112. Balián ilosvai 
dézma búza 371/2, Újlakon szem-búza 0, Paczalban 25, ugyan-
ott Vargha Balázs idejében bor fejében kiosztott búza 747 
köböl. Gvombas Tamás idejében 1594-ben bor fejében kiosz-
tott búza 200, összesen a szemül való búzának restantiája 
tesz 1327 köblöt. 

A várban ochius :{ 9, a majorházban 5, a bagosi major-
ban 11, a krasznaiban 80, a goroszlóiban 23, a paczaliban 6 
köböl. Összesen az ochjunak restantiája tesz 134 köblöt. 
A várban korpa 47 köböl. 

• 

octobris anni 1594. iuxta cursum növi calendarii conscriptum et assignatum 
czímmel maradt fenn ez igen becses összeírás. (Orsz. Lltár, Urb. et Cons. 
Fasc. 78. nr. 7.) — 1 Kalangya. — 2 Kéve. — 3 Ocsú. 
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Zab és akikor ezeken a helyeken volt: 
Bagoson zabasztag 1, (gel. 49, m. 7). Krasznán zabasz-

tag 2, (itt az egyikben 261, a másikban 50 kalangya). Ugyan-
ott alakor asztagocska 2. (I. gel. 26, m. 4, II. gel. 8, m. —). 
Goroszlón zabasztag 1. (90 kalangya.) Hosszúaszón zabaszta-
gocska 1. (gel. 13, m. 13). Kárásztelken zabasztagocska 1, (gel. 
24, m. 6). Hidvégen zabasztagocska 1. (gel. 7^2, m. 20). Paezal-
ban zabasztag 1, (gel. 40). Összesen a zabnak és alakornak 
restantiája 0 asztagban és asztagocskában tett mindenestül 
570 kalangyát s 1 kévét. 

A somlyai majorházban van szemül zab 141
 2 köböl, 

a krasznaiban a goroszlóiban 14, Paczalban 12 '/2. Össze-
sen a szemül való zabnak restantiája tesz 49 köblöt. Krasz-
nán a majorság-köles 0 kalangya. Paczalban szemül köles 0. 
A várban szemül borsó 2 köböl 3 véka, a gorosZlói major-
ban borsó 1. Összesen a borsónak restantiája tesz 3 köblöt és 
3 vékát. A krasznai majorban lenkalangya 5, Paczalban 2. 
A várban lenmag 1 véka, Krasznán 2 köböl 1 véka, Paczal-
ban 1 1

 2 köböl. Összesen lenmag restantiája tesz 4 köblöt. 
A bagosi majorban kenderkalangya 4V2. A somlyai ma-

jorban kendermag 11/2 köböl, a bagosi majorban 1 í /2 véka, 
a krasznai majorban 1/2 köböl, 1 véka. Összesen 11/2 köböl. 
A várban 20 hordóban és általagban («ennek hete felföldi bo-
rok») bor váradi cseberrel intézés szerint 159 hordó (s 1 cse-
ber 4 pint). A jószágban kiméretlen 18 hordó bor, melyeket 
korcsmáriásra adtak volt, ezeknek cseberszáma a mérés után 
tetszik meg. A várban egy hordóban, egy általagban és há-
rom berbenczecskében együtt somlyai cseberrel 8, 1 pint. Pa-
czalban van eczet két általagban 1 cseber. A somlyai várban 
idei bárány 47, öreg juh 282. 

A somlyai majorban fejős tehén 16, ezek idei borja 16. 
meddő tehén 32. negyedfűtulok ökörszámban 2, bika 3, 
szántóökör 25, tavalyi tinó 7. A bagosi majorban fejős tehén 
14, ezeknek idei borja 14. meddő tehén 6, bika 1, tavalyi 
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tinó 6. A krasznai majorban borjas tehén 12. ezeknek idei 
borja 12, meddő tehén 15, bika 1, tavalyi tinó 17. A goroszlói 
majorban borjas tehén 14, ezek idei borja 13, bika 2. ötödfű 
tulok ökörszámban 6, meddő tehén 2(J, harmadfű tinó 7. 
A zoványi majorban borjas tehén 35, ezeknek idei borja 34, 
meddő tehén 4, bika 4, tavalyi tinó 3. Összesen borjas tehén 
91, meddő 83, ökör 33, bika 11. harmadfű és tavalyi linó 40, 
idei borjú 89. 

A várban tehénfaggyú 119 font; 
A paczali erdőn somlyai öreg majorság disznó 192, eteli 

malacz 120, a somlyai majorban hizlaló disznó (i, a paczali 
erdőn van krasznai öreg majorság disznó 8<S. eteli malacz 
van 48. Ugyané paczali erdőn a somlyai jószágban fölszedett 
öreg pázsit-disznó van 126. Van összesen öreg disznó 412, 
eteli malacz 168. 

A várban szalonna 9, Paczalban 2 drb. A várban szám-
szerint háj 251 A somlyai majorházban juh bőr 9 drb, idei 
báránybőr 34. Bagoson Szűcs Bálintnál van bélésnek való 
báránybőr 96, Krasznán Káthai Jánosnál van bélésnek való 
báránybőr 78. Juh- és báránybőr összesen 217. A somlyai 
majorban tehénbőr 46, borjúbőr 5. A somlyai majorban 
gyapjú (giapiw) 10. Ivrasznán Csapó Péternél és Csapó Tamás-
nál két szűrnek adott gyapjú 97, s ugyan nálok 98, Bagoson 
a vajdánál egy darócznak adott gyapjú 24, Keresteleken a 
vajdánál egy daróczra kiadott gyapjú 24. Peeselyben a vajdá-
nál egv daróczra kiadott gyapjú 24. Gyapjú összesen 277. 
A somlyai majorban juhsajt 32. A várban juhsajtból csinált 
brencza1 6 általaggal. A goroszlói majorban is afféle sajtból 
csinált brencza 1 bodonnal. Brencza túrónak összege 7 bö-
dön. A várban juhtúró 14, a somlyai majorban 11, a bagosi 
majorban 70, a krasznaiban 15, a goroszlóiban 22. Összesen 
132. A várban vaj somlyai pinttel 16, a bagosi majorban 9, 

1 Tu ró. 



SOMLYÓ VÁRA, 171 

a krasznaiban P/2, goroszlóiban 11. Összesen 371
 2 pint. 

A somlyai vadkertben van anyaméh 22 kosárral, a krasznai 
majorban 11, Balián 31 kosárral. Összesen 64. Méz a várban 
V2 pint, Balián 0, Paezalban 4 72- A várban 3 táblában viasz 
0 font (libra), Balián 13 táblácskában viasz 11 font. 

Somlvón a várban kősó 312, a majorban 309, a krasz-
nai vámosnál Székely Boldizsár idejében gyűlt só 160, a 
változás után gyűlt só ugyanott 17. A goroszlói vámosnál 
kősó 45, a mároni vajdánál kősó 416, a pecselvi vajdánál 
kősó 295, a rézaljai vajdánál kősó 100. a csizéri vajdánál 
400. Összesen 2004 kősó. Vas a várban, singszám 20, a som-
Ivai majorban singvas 44, Krasznán Balázs kovácsnál sing-
vas 14, Goroszlón a vámosnál 25 singvas. Összesen 109 sing. 
A csizéri vajdánál pénzen vett zsindely 4000. Ott Lakatos 
Lukácsnál 11,000. A várban zsindely-szeg 7150. A vadkertben 
tatárló 1, a várbeli istállóban «szaiko paripa» 1, szekeres fakó 
ló 0, Krasznán 0 szekeres kek ló,1 a somlyai földön a ménes-
ben öreg kaczola ló2 16, harmadfű kancza ló 4, tavalyi csődör 
4, tavalyi kancza ló 4, ez idei csődör 3, ez idei kancza 8, volt 
ménló is egy, de Massai Ferencz uram elvitette a ménesből. 
Lovak száma 53. A somlyai majorházban van három kazal-
ban széna 107 öl. A két kazalnak a széle és magassága két 
öl, a harmadik kazalnak széle s magassága másfél öl. 
A krasznai majorban van szénakalangya 9, ugyanott egy 
kazalban széna 5. A goroszlói majorban van széna egy ka-
zalban 9 öl. Paezalban egy kazalban széna 24 öl. A széná-
nak restantiája teszen 145 ölet, 9 kalangyát. A várban, a vár 
előtt való szekérszinben és hordósszínben veretlen és vert 
hordó és általag 180. Dézmára kivitt hordó Bagoson 40, 
Krasznán 29, Goroszlón 16, Perecsenben 17. Magvar-Yalkóra, 
Kárásztelekre, Hosszúaszóra, Újlakra, Zoványra, dézmaborok-
nak kivitt hordók száma 20, a várhoz való szőlők alatt 13 

1 Almás kéklő, scutulatus equus. — 2 Kaeola- kabola ló (M. Xyt. S:. II. 75.). 
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hordó, a várban és a szőlőkben kád 28. Hordók, általatoknak 
(vertnek és veretlennek) restantiája tesz 321; kád 28. Búza-
vetés a somlyai földön 111 hold. a bagosi földön 50, a krasz-
nain 275, ugyanott elvetetlen 34 hold. A goroszlói földön, 
ballain és baksain, melyek mind egy majorsághoz valók, van 
búza vetés 02 hold. A paczali földön van búzavetés 82 hold. 
A búzavetés száma tesz 604 holdat. Restál a várban minde-
nestül szakálos 96. Restál por 34 thonna, melyek közül kettő 
félben van. Siska agyastul 1, más siska agy nélkül 1. «Vágjon 
eöregh algyú Xro 1.» Taraezk 5. Egy (teöses) szekeren van 
taraezk 2. Ugyan szakálos van 2. A kapu közt való házban 
van puska 3. Van «agi nelkeöl való» puska is 1. Taraezk 
golyóbis 619. «Szakalios goliobis» van 6000. 

A majorházaknál való inventarium. A somlyai major-
házban. a felső majorház pitvarában van 1 dézsa, padszék 
van 1, «lajtra» (létra) 1. ülőszék 1. a szobában padszék 
hosszú 2, «tiktartho» ketreez 2, a major udvarán van lúd 
20, tyúk 5, lúdnak való ól 2, tyúknak való 2, feneketlen 
általag 1, rossz fakerék 1, gabonásház 2; az alsó majorház 
udvarán van ököristálló 1, baromnak való szín 2, disznóól 
2, borjúól 2, lónak való istálló 1. béresszekér minden szer-
számával, «kessegeuel»1 3 (a szekérnek egyike «hituan»); a 
szekerekhez kötőláncz van 3, eke vasastul 1, hosszú létrá-
nak való szálfa 2, olajverni való sajtó 1. rossz fakerék 3, 
házban való «laitra» 1. kásatörő malom 3, disznónak való 
válú 2, ajtó 2, kút 1; a majorház pinczéjében van öreg 
hordó 1, általag 1. sajttartani való «räch»2 1, tengelynek s 
nyújtónak való fa 7. bodon 1, sajtnyomó dézsa 1. veder 2, 
dézsa 2. «saithar» 2. mozogható tekenő 1, túrógyúró tekénő 1. 
moslékos «chieöbeör» 1, szita 1. sósvíznek való kádacska 1. 
üres bodon 1. tejfel egy vederrel és egy fazékkal, üres 
fazék 6. sajtcsináló sajtó 1. kályháskemencze 1, padszék 2. 

1 Készségével. - Rács. 



SOMLYÓ Y \RA. m 

sajlnyomó deszka 1, polcz 2, túró tartani való «rhaeh» 2. 
A esűrös kertben van egy rakáson «chieplet» szalma 22 öl, 
öreg négyszögű csűr van 1, tejes káposztával két kert teli. 
A vár előtt minden szerszámával száraz malom van 1. A vár 
előtt a szekérszínben van bőrszekér 3, hintó ugyanott 1, 
«hitwan kocsi három kerekével» 1, deszkás szán 3. A hordós 
színben van egy hitvány koliaderék1 1, gerenda van 17 szál. 
Vadkert, melyben vadak vannak, van 1. 

A bagosi majorháznál. Van a bagosi f a l i földén egy 
majorház, pitvarostúl, kamarástól boronából rótt 1. A major-
háznál van lúd 41, kappan 11, tyúk 100, páva 7, récze 2. 
fokhagyma 10 koszorú, lekenő 2, dézsa 1, sajtár 1, nyoszolya 
1, fazék 10, tejfel 1 1

 2 fazékkal, szekereslovaknak való kötő-
fékek 10, üres hordó 3, búza tartani való lábas kas van 2, 
szén egy rakással, bőrrosta 1. A esűröskertben egy csűr, a 
csűrben van kétfelől egy néhány szekér széna, van ugyanitt 
egy puszta-ház, melyen két szoba, egy pitvar és egy kamra 
van pinczéstől, melyet még «lengyel király csináltatott voll». 
A pinezén lakat van. 

A krasznai majorháznál. Van lúd 70, récze 15, páva 26, 
kappan 12, tyúk 75. A majorház szobájában asztal 1, körös-
körűi vannak padszékek s 2 hosszú szék. Kczetes általag van 
egy, de a melyben kevés eczet van, van 1 kötés pávatoll, 
12 kita kender. A pitvarban 1 általag, cseber 1, «Ivo»2 1, vaj-
nak való bodon 1. A gabonásházban hordó 5, általag 2, lakat 
3, szórólapát 2. A gabonásház pinczéjében hordó 1, «vendeli»3 

1, vajköpülő 1. tejfel 1 fazékkal. A major udvarán van ló-
istálló 1, borjúól 1, baromól 1, disznóól 2, tehénszín 2, «kan-
kalékos»4 kút 1. Ugyanazon udvaron van udvarház 1, ennek 
a szobájában van asztal 1, köröskörűi padszékek vannak 
benne. Kálvháskemencze van 1. A pitvarban van általag 1. 

1 Kólya. — 2 Liu. — :s Vendely (acratophorum), borhordó cseber. 
4 Kútkankalék, kútostor. 
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kas, búza tartani való 1, túró tartani való raaeh 1. bor vonni 
való korchiolina1 2, kád 1, 7 koszorú fokhagyma, tyúk tar-
tani való ketrecz 1. A csűrkertben van egy csűr, szalma egy 
rakásban 37 öl, jégverem 2. 

A goroszlói majorháznál találunk egy udvarházat, van 
benne 3 szoba, az egyik szobában van fokhagyma 21 koszo-
rúval. mogyoróhagyma 1 köböllel. A szenes házban van 1 
asztal, karosszék 2, pad szék 2. Az udvarházhoz tartozik 2 
rét, fejes káposztával és répával teli kert 2. A tón való ma-
lomházban szuszék 1, csákány 3, vasrúd 1, lakat 1. mérő-
véka 3. A majorház szobájában van asztal 1, köröskörűi pad-
székekkel, üres fazék 24, a pitvarban dézsa 1. sajtár 1. A ga-
bonás házban kád 3, bélelt padszék 2, új «leöld fazék» 14. 
A majorház udvarán van lúd 42. kappan 5, tyúk 50, páva 
6, borjúól 1. lúd 1, tehénszín 2: a csürkertben van csűr 1, 
széna 1 1

 2 kalangya, törek egy rakással, szalma két szakaszban 
40 öl. Balián: a tóhoz való «gialom» hitvan 1, a halásznál 
háló 1. Baksán: van a malomházban 1 kas, csákány 1, mérő-
véka 1. A zovánvi majorban van lúd 44, kappan 8. tyúk 02. 

A várbeli házakban való inventarium. Az udvarbiróság-
hoz való belsőházban: Kővágó csákány van (>. kővágáshoz 
vasrúd 8, kőszegő pöröly 1. ágyú alá öreg vasderékszeg 1, 
aczélos puska csontosagyú 1, szakálos vas van 1 drb, vasrúd 
1. négy ajtóra való ónos sarkak 8, szekérhez bőrfödél 2, bor 
«hwtheni» (borhűtő) rézdézsa 1, hintóhoz öreg csalt szíjastól 
1. tengelyhez ütköző karikák 3, szappan 1 táblával, egy rozs-
dás régi faragó bárd, olajhoz korsó 5, « legeölii»2 1, cseresbőr 
1. vajnak fazék 1. vajnak bödön 1. méznek általag 3, «kenier 
hynak» (kenyérhajnak) puttón 1. vajnak üres dézsa 1. hámba 
való istráng 2. fejér ón 1. fekete ón két táblával, szakálos 
agyastól 1. szekrény 3, sátorhoz egy tuczat vászon heveder 
1. ablakra való üveg 145. 

1 Korcsolya. 2 Légéig, óbba, örecj l'apalaczk, csobolyó. 
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A középső házban: asztal 1, rajta kopott szőnyeg, az 
asztal körűi karosszék hidastól 1, hosszú padszék 1. almá-
riom 2, egyike záros, borsszitáló szita 1, borstörő rézmozsár 
törőstől 1, «noszolia» (nyoszolya) 1, fogas 1. pávatollból kö-
tött legyező. Az asztal mellett való karosszék ládájában van 
rizskása 1 font 2 fertőn; bors 1 '/2, fahéj 3 72, gyömbér 1, ten-
geri szőlő 3, mandola 3, «beörssön» (berzseny) 3 fertőn. Kis-
ded dézsa 3. 

A külső szenes házban: asztal 1. padszék 2, karosszék 
2, karnélkül szék 1, pohárszék 1, kenyérhajnak bodon 1, 
udvarbiró asztalára való «hituan giolchabroz» 2, gyolcskendő 
kezkenő hitvány 1. udvarbiró asztalára való fatál 10, hitvány 
óntál 2, fa «talner» (tányér) í), öreg hitvány ónpalaczk 1, 
kisded ónpalaczk 1. vasgyertyatartó 1, rézgyertyatartó 1. 

Az eezetes házban általag van 1. karos székeeske 1. 
A sáfárházban van húsvágó bárd 1, vashorog 1, hosszú vas-
rúd 2. nyoszolya 1, új dagasztótekenő 1, karosszék 1, kony-
hára való vasláb 1, egy törött rézmozsár, kútra való vasatlan 
veder 1. kondérra vasfogantyú 2, egresnek általag 2, eczet-
nek általag 2. czipó tartani szekrény 1, eezetes veder 1, kása 
tartani bodon 1, borhordó dézsa 1, rossz veder 1, vederre 
való másfél vaskarika. 

A lisztes házban lisztnek való szuszék van 3. 
A zabos házban borvonó haskötél van 1. 
A nagy pinczében van öreg íapalaczk 1, öreg «borvonio 

korchiola» 2, csapszék 1, borhordó dézsa 1, borhordó kar t 1 1, 
meszely 1. A fehér lisztes házban van rézfürdőkád 2, fehér 
liszt 1 2 kb., lisztes hordó 8, czipóhordó tekenő 2, kád 2, ál-
talag 1, fenyőfa kád 1. hitvány öreg szekrény 1, egy fenyő-
puttonban aszú «chierezne» (cseresznve). Az élésházban van 
dió harmadfél véka <21

 2>, fokhagyma 22 koszorú, hat lóra 
való bársonyos, rézbogiáros hám, hat lóra való fekete bár-

1 Kártvus, faedény. 
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sonyos bogláros fék, konyhára való öreg pinnáta1 1, új föld-
fazék 8, egy rakás hasogatott fejes káposzta 1, egy véka veres 
hagyma, egy általagban valami hitvány borsó, egy köböl aszú-
gyümölcs. A sötét házban van új földfazék 12. «keresi kalha 
egy rakással», egy öreg vaskondér, hájtartó általag 4. A ga-
bonás házban van 1 vasrosta. A régi konyhában van fűrész 
hársdeszka 170. A belső sütőházban dagasztótekenő 3, fejér 
ezipónak való «giakor» szita2 1, asztalczipónak való szita is-
mét 1, asztal 1. dézsa 2. padszék 1, szakasztóabrosz 1. A külső 
sütőházban dagasztótekenő 3, abrakosnak való szita 1. cseber 
1. dézsa 2, szakasztóabrosz 2. tésztatakarni ponyva 2. Az 
ifjak házában van hosszú asztal 1. más négyszögű asztal 1, 
asztalhoz székek 4. Az ifjak háza melletti házban: asztal 1, 
A szabó házban: asztal 2. almarium 1, új, záros szekrény 1, 
hosszú padszék 2. A muzsikusok házában muzsikához trom-
biták tokostól 4, fekete fenyőládáeska 1, muzsika-könyvek-
kel rakva van. Orgona van hitvány 1, virgina 1, hitvány 
zászló 1, nyoszolya 1. A belső kapu mellett van 1 öreg ke-
rek só. A másik gabonás házban egy öreg fürdőkád, öreg 
vízhűtő üst 1, búzának öreg szuszék 4. öreg vas kerék 4. 
Agyú alá szekérnek az eleje két vasas kerekével és vasas rúd-
jaival. Ugyanott három szekérre való vasas rudak első ten-
gelyével, kettőnek új a tengelye is, a rúdja is, szekérhez laitra 
egy bokorral. Az asztalos házában padlásnak való irott deszka 
54, gyalulatlan hársfűrész deszka 53, czifrás ajtó 5. azon 
bástya ablakaira ablak 0. A kraszna felőli szegelet-bástyában 
hársfűrész-deszka 7. A konyhán: öreg rézmozsár törőstől 1, 
közepes, apró vasfazék 12, pinnata fedelestől 1, vasrostélv 1, 
öreg vasnyárs 1. kisebb vasnvárs 1. ki*> vízhordó cseber 1, 
víznek való kád 1, a kertésznél ásó 5, kapa 1. a virrasztók-
nál fejsze 1. a folyosó felett vad háló 8. a biró házánál tár-
szekér minden szerszámával 3. A torony alatti tárházban: 

1 Testűm ; backform. (M. Nyt. Szt., II. 1287.) — 2 Sűrű szita. 
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öreg kondér 3, öreg vasfazék <S, kopott szőnyeg 2, üres puska-
tok 1, gyártott bivalybőr 1, egy tonnáeska missilis levelekkel 
rakva 1, egy fenyő állószekrényben Német-Újhely formája 1, 
almarium 1, egv «sykos»1 kis úti oltár, üres pinczetok 1. üres 
vasas láda 1, kalamárisos rossz láda 1, asztal 1, karosszék 1, 
olasz játékhoz «tolio» bot 2, csontgolyóbis 4, tollnak üres 
skatulya 1, egy födeles skatulyában valami márványok és 
ostáblához való fakarikák vannak, kötött, toll tartani tolltok 
1, egy zsákban valami fenvőmag, egy csöbörben valami hit-
vány levelek, törött trombita 1, taraczk golyóbis 4, két puzdra, 
egyikben nyil van 14, egy hitvány veres párnazsák, ebben is 
valami levelek vannak, egy hitvány rossz tányértok, három 
óntál, óntányér 9, kopj avas 1, puskaforma 2, egy históriai és 
egy herbariumos könvv. 

A nagy palotában van falra való ócska veres szőnyeg 2, 
a palotában köröskörűi padszékek, a padszékeken hitvány 
boroszlai posztó; fenyődeszka 7, pohárszék 1, útra való po-
hárszéklada 1, függő rézgyertyatartó 1. A piacz felőli kerek 
bástyában: üres ócska szekrény 2, asztal 1, iskátula 2. Az azon-
kívül való házban: egy hitvány «regall» egy néhány csővel, 
tollnak való üres tok bőrrel borított 10, két bokor «fwo» re-
gálhoz 2. olasz játékhoz posztós hosszú asztal 1. Az úr sze-
nes házán való belső házában: hitvány virgina 1, muzsiká-
hoz könyv 4, regall ládástól 1. virginának üres láda 1, kis 
hitvány láda 1. Az úr szenes házában: asztal 2. «sykos sec-
cel» szék 1, karos szék 3, nvoszolya 1, falra hitvány sző-
nyeg 2, |)adszék 1. A külső kis palotában: asztal 1, padszé-
kek körülötte 5, pohárszék 1. Az asszony «tharházában»: egy 
rakott ládában van valami aprólék fodor, ismét valami iská-
tulák. «Vágjon aífeleot kapczastul solia»2 1, egy fehér félatlac 
czipellős, egy dézsában valami álarczok. «Bokah» tálacska 

1 Sikos, picturatus, iratos, képírással ékesített. (Páriz-Pápai.) — - Solea, 
sandalium, sólya, «ezipelyös», papucs. (Páriz-Pápai.) «Sólyát vonnának lábokban 
vagy könnyű sarut, minemű a czippelös vagy sólya.» (.1/. Nyt. S:t., II. 1591.) 

Dr. PETRI MÓR: Szilágy vármegye monographiája. II. 1 -
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is 1. Tolltartani iskátula 1, egymásra rakott iskátula 3, egy 
dézsácskában valami apró iskátulák. Egy ócska iskátula fe-
delestől, üres hitvány láda 1. ócska mázos fazék 1, közép má-
zos fazék 10, mázos lábas serpenyő 2. egy hosszú ládában 
ccgiantaros nozolia» 1. ülésbe való láda (melyek mindegyiké-
ben valami hitvány levelek vannak) 2, ócska nyoszolya 1, 
más törpe nyoszolya 1, szőrpárnazsák 1, fából csinált szarva-
socska 1. egy kis taraczkocska, mely a kis úré volt, egy 
gyöngyházzal rakott hitvány ládás kalamáris, hosszú ócska 
szekrény 1. bőrrel borított vasas láda 1, bőrrel borított vasas 
lábas üres «zepet»1 van 1, egy hitvány kerekded asztal, rajta 
hitvány szőnyeg s «bokaIi»; lábas üveg 1. üveg kanna 1, 
födeles üveg pohár 1, üveg pohár fedeletlen 5, rakott asztal 
lábastól 1. hosszúnyakú üveg 1, üveg pohártok 1. A torony-
ban való felső házban: asztal 1. bélelt padszék 2, karosszék 
3, nyoszolya 1. rakott láda 1, 4 ónpalaezk egy pinczetokban, 
más pinczetokban is van 4 ónpalaezk. 

Azt is megtudjuk, hogy Bekessi Márton deák, a ki ez-
előtt számtartó volt. adott Ladmóczi Horvát János kezéhez 
készpénzül 296 frtot és 62 pénzt. Vannak apró követelések 
korcsmáitatásból, 1591-ben Kraszna: Demjén Tamás 4 dénár, 
Flora Péter 90 dénár, 1592-ben Kraszna: Asztalos Mihály 6 d., 
Bagos: Markos Mátyás 26 d., Pecsely: Thorma János 21 d.. 
Halmosd: Szurkos János 6 d., Baksa: Szabados Ancas 8 d. 
Összes tartozás 1593-ban 594 frt 35 d. 

1656-ban a szilágysomlyai s krasznai uradalmakban ma-
jorsági búza s egyéb tavaszi vetemény van, még pedig a som-
lyai majorságban régi búzaasztag 17, rozs 1. zab 8 asztag. 
1656-beli kilencz búzaasztagban 2,795 kalangya: rozs egy asz-
tagban 227 kalangya, tönköly egy asztagban 178 kalangya, 
zabasztag kilencz. melyekben 1,112 kalangya; a krasznai ma-

1 Szepet, cista, koffer, «bőrrel borított szepetekben meghámozván, el-
hozták a fehér czipót.» (.1/. Nyt. .S'r„ III. 189.1 
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jorságban van 11 régi búzaasztag, rozs 1. zab 4 asztag; az 
1656-beli majorsági búzaasztagok száma öt, melyek 1,885 
kalangyát ta r ta lmaznak; rozs egy asztagban 84 kalangya; 
s hat zabasztagban 747 kalangya; a kárászlelki majorságban 
régi búzaasztag h á r o m ; 1656-beli majorsági búza van négy 
asztag 047 kalangyával, zab egy asztagban 148 kalangya, más 
két asztagban 140 kalangya; a ballai majorságban régi búza-
asztag h á r o m ; 1656-beli majorsági búza egy asztagban 400 
kalangya, egy másikban 329 kalangya, összesen a két asztag-
ban 729 kalangya s egy zabasztagban 110 kalangya. Dézma 
b ú z a : Bagoson dézmakilenczed búza há rom asztagban 259 
kalangya, zab egy asztagban 65 kalangya, rozs 10 kalangya; 
Kárásztelken dézmakilenczed búza egy asztagban 163 kalangya, 
zab egy asztagban 56 kalangya; Krasznán négy asztagban 
dézmakilenczed búza 555 kalangya, egy asztagban 60 kereszt 
s egy asztagocskában 18 kereszt ; perecseni dézmakilenczed 
búza 208 kalangya, somlyai dézma búza 150 kalangya, me-
lyeket két asztagba raktak. A két helyen való tavaszi 48 kai.1 

Olyan szerencsések vagyunk, hogy a várat kívül-belől. 
hídját, kapuját , bástyáit, egész berendezését ép ily tüzetesen 
vizsgálhatjuk át a következő századnak második felében is. 
Érdekes összehasonlítgatni e két leírást. Szemléljük meg tehát 
a várat most már az 1668-diki lelettárból.2 Talán helyesen 
cselekszem, ha, kevés változtatással, közlöm itt az előbbi 
leírás mellett ezt is egészen. 

A váron kívül való épületek. A vár kapujához ragasztva, a 
kapun kívül kétfelől a vár hídja mellett van két strázsa-sáncz, mind 

1 Nemz. Múz. kézirattár. 034. Fol. í lung. 
- Czime: «Inventarium arcis Somlyó, per nos Stephanum Almási et Joan-

nem Mogyorósi, illustrissimi Transylvanhe principis caneellarne majoris scri-
bas et juratos notarios, in hoc anno prresenti 1668. die 18. április e manu ge-
nerosi Francisci Olosz ejusdem arcis et praesidii capitanei supremi, in mänus 
generosi Gregorii Bethlen de Keresd extradatum et assignatum.» Közli: Thalv 
Kálmán. Tört. Tár. 1882. évf. I. fiiz. 178—188. 1. 

12* 
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felállogatott öreg fákból álló. Ennek van egy paraszt-ajtaja, temér-
dek deszkából való. A vár kőfala mellett kívül köröskörül mind 
meghegyzett temérdek gömbölyeg felállogatott öreg fákból csinált 
sáncz, melynek van négy bástyája. Ez a sáncz belől a fák mellett 
köröskörül mind meg van töltve földdel, olyan formában, hogv a 
vár fala és a sáncz között köröskörül eljárhatni. Erre a sánczra a 
a várnak felvonó kapujáról két kis ajtó nyílik kétfelől, temérdek 
tölgyfa-deszkából van csinálva, vas-sarkas, pántos, reteszes, retesz-
fős mindakettő. Gömbölyeg fából csinált csapóajtó ezen a sánczon 
köröskörül van hét. 

A vár. A várnak a külső kapuja kétfelé nyíló, nagy, öreg, 
béllett; fejes vasszegekkel van megverve három renddel; temérdek 
vas-sarkai, pántja hat van ; nagy öreg retesz, reteszfő rajta, ennek 
öreg lakatja. Van a kapun kis ajtó, ez is béllett, vassarkai, pánt-
jai, rudas zárja, reteszfejével, — ennek is lakatja van. Mindjárt a 
kapun belől, a vár hidja előtt, van egy erős, töltött, háromszegeletű 
sáncz, két renddel a töltése felül apró kasok vannak rajta; a ka-
son kívül köröskörül hegyes karókból csinált lator-kert (pallísade *) 
ennek a belső része mind felállogatott boronafákkal megerősítve. 
Egy garádics megyen fel a sánczra. A sáncznak kivül való szeg-
letén van egy kis vigyázó filegoria. A sánczon van három vas-
köpiis lánczfa. Van ugyanebben a sánczban egv sövényből csinált 
strázsaház, a háznak ajtaja félszer-deszkából csinált parasztajtó; 
padok vannak a házban köröskörül. Ugyanebben a sánczban két 
temérdek deszkából csinált ülőszék is van. 

Vár hidja. A kapura menő várhidja erős fákkal van igen jól 
megpadolva, a föld szinétől fogva kétfelől a hid mellett sasiakba 
bocsátott szép faragott boronákkal van felróva; a boronák mellett 
ismét erős kötések vannak ; mind a hidon alól s mind a hídon 
felül a boronákon át lövő-lyukak vannak. A boronáknak a legfelső 
részén faragott folyó-gerenda van a sasfák végébe bocsátva, mely 
gerenda lator-kert formára sűrű hegyes karókkal van megrakva. 
Ezen a hidon két felől a boronázat mellett köröskörül ülőszékek. 

Második kapu. Ez erős felvonó kapu; ezen van két hosszú 
láncz, karika a végében mindkettőnek; van a kapun két retesz, 

1 Paliszád, palizáta : vallum, revelinuni. «Meggvuladék a puskapor és i'öl-
((erjeszté a latorkertet és mind a többi töltött palánkokat.» i.V. Nijt. Szt. II 
1219. és 245.) 
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ennek reteszfeje s lakatja mindkettőnek. Ezen a kapun egy kis 
ajtó, retesz, reteszfeje s lakatja, két hosszú vaspántja, sarkaival. 
A nagy kapu melleit egy keskeny felvonó-padló, azon is nagy, 
hosszú láncz. A lánczoknak vassal borított csigája kettő, abban 
vasrudak. A kapu között kétfelől a fal mellett fegyvertartó fogasok, 
ezeken van tizennyolcz vasköpüs lánczfa. A kapu között, bemenő-
leg jobbkéz felől, van egy ház, mely porkoláb-ház. Ennek a ház-
nak ajtaja félszer-deszkából való, vassarkai, pántjai. Egy kályhás 
sütő-kemencze a házban. Padlása hasogatott fákból való, tölgvfa-
gerendácskái. Balkéz felől is van egy ház, mely strázsaház. Ezen 
is az ajtó félszer, vassarkai, pántjai vannak. A házban kályhás 
fütőkemencze, fekvő széles padolás, melyen a németek (zsoldos 
gyalogok) feküsznek. A háznak padlása olyan, mint a másiknak. 
Azon kapu felett való házaknak ajtai vassarkas, pántos; hasonló 
padlása s gerendái, mint az alsóknak, sövény-kemenczéje, fedele sás. 

Külső vár, a felvonó kapun belül. Itt bemenőleg a vár fala 
mellett jobbkéz felől vannak apró, sövényből csinált kamarák, ta-
pasztottak, kéményesek, melyekben németek laknak. Ezeknek a 
fedelei mind deszkásak. 1. Kamara, ennek két paraszt-ajtaja, pit-
varával; kályhás kemencze benne. 2. Kamara, ennek is paraszt-
ajtaja a pitvaráról, olyan. 3. Kamara, ennek is hasonló ajtaja; ke-
menczéje sövény. 4. Kamara, ennek is pitvarával hasonló ajtaja s 
kemenczéje. 5. Kamara, ennek ajtaja paraszt, kemenczéje kályhás. 
6. Kamara, ennek is pitvarával három paraszt-ajtaja, kemenczéje 
kályhás, kürtője cserép. 7. Kamara, ezen is paraszt-ajtó, kályhás 
kemencze benne; asztal asztallábával benne jó van, pad is kettő 
8. Kamara, ennek is paraszt-ajtaja, padlása, kemenczéje sövény, 
fedele sás. 

Konyha. A konyhának jó kőkeménye; van rajta egy széles 
parasztajtó, töltése, melyen főznek, jó asztalok, padok vannak benne. 
9. Kamara, ennek ajtaja paraszt, padlása sövény, kemenczéje kály-
hás. az ajtónak vassarkai, pántjai. 

Első szegletbástya, napnyugotra, Kraszna felől Ennek a bás-
tyának alsó részén pincze van, a pincze torkának ajtaján vas-
sarkak. pántok; a pincze torkában két pad. Ugyanebben a pin-
czetorokban van egy sövénytapaszos kamara, ennek ajtaja vas-
sarkas, pántos, a pincze ajtaja is vassarkas, pántos; abból a pin-
czéből megyen ki a bástya alól a sánezba egy al-ajtó, ennek ajtaja 
a kőfalon kettős, temérdek deszkából való, vassarkas, pántosak, 
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retesz, reteszfő s lakat van mindkettőn; belül az ajtó előtt felállo-
gatott fákból egy kis sáncz van. Ebben a pinczében földhordó tar-
goncza van mintegy százhúszig való; padlása, gerendái jók, a ge-
rendája alatt faoszlopok állanak. Ennek a bástyának contignatiója 
az aljától fogva a tetejéig három; a középső részében egy házacska 
jól meg van építve, ezen félszerajtó, vassarkas, pántos, vaskilincs 
fordítójával s folyó vas-záracskája. Van benne kívülfűtő jó kályhás 
kemencze, asztal asztallábával jó, két ágy, egyik hárságy, a má-
sik paraszt; szék mintegy hat, két ablaka lantornás, az egyiknek 
kinyiló két fiókja, azokon apró vassarkak, pántok s szorító fordító 
vas. A háznak gerendái, padlása jók. Egy deszkából csinált tálas-
forma pohárszék is van benne; holmi paraszt-fogasok három. A ház 
deszkával van befedve; a többi házak ezen a bástyán gerendásak 
ugyan, de puszták, holmi épületre való deszkák vannak a geren-
dákra rakva. Ennek a bástyának a szegletén van egy vigyázó 
filegoria. 10. Kamara, ennek kályhás kemenczéje, paraszt-ajtaja, 
deszkával héjazva. A bástya mellett a várnak a fala letört volt: 
ez már meg van csinálva összeeresztett s összefoglalt boronákkal 
kétrészben s földdel erősen megtöltve. Ezen is egy vigyázó filego-
ria. Szintén a bástya előtt van egy jó kút, jól deszkázott fedél alatt; 
vonó kereke, hosszú láncza, vasas vedre igen jók s felül fedél van 
rajta, égerfából felróva szépen: tizenöt öl a mélysége. A kút mellett 
mindjárt, a dél felől való soron, van három, boronafából való fel-
rótt, igen jó alkalmatossággal csinált, belől tapaszos istálló, azok-
ban a jászlak igen jók, pányvás kötélre való jó tizenkét vasforgó, 
karikák is vannak benne. Ezeknek mindhárom ajtaja erős deszká-
ból való, padlása s gerendái jók, fedele sás; ötven ló elférhet benne. 
Az istálló mellett egy felől csatorna van ki a kőfal alatt, a hol a 
víz s egyéb mosadék kifoly. 11. Kamara, ennek félszer-, paraszt-
ajtaja, vasretesz, reteszfő van rajta; a háznak padlása s kemen-
czéje sövény. 

Második konyha. Ennek is ajtaja paraszt, retesz, reteszfő 
rajta; kőből rakott jó kemenczéje a konyhának, holmi padok, 
székek is jók vannak benne; töltése is jó. 12. Kamara, ennek aj-
taja félszer, vassarkas, pántos, vaskilincs, fordító vas rajta; kemen-
czéje kályhás, padlása s gerendái még lehetnek. Agy benne kettő, 
padok is vannak benne; fedele sás. E mellett van egy nagy kazal 
tűzre való fa. 13. Kamara, ennek kemenczéje s padlása sövény, 
ajtaja paraszt, retesz, reteszfő rajta; fedele sás. 
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Második szegletbástya, délre a Kraszna felől. Ebben a bás-
t y á b a n derék épületek nincsenek, hanem köröskörül állások van-
nak benne, folyosók, s felül a fal tetején apró kasok sűrűn van-
nak; garádics megy fel a falra s a bástyának a szegletében egy 
vigyázó filegoria van. A bástyának fedele felül nincsen, hanem 
van benne egy strázsaház, ennek két paraszt-ajtaja; padlása, ke-
menczéje sövény, fedele sás. Azonkívül is van benne egy szín, 
melyben lovak állanak. 14. Kamara. Ennek két ajtaja, mindenik 
paraszt. Ennek padlása deszka, fedele sás. Ettől a kamarától fogva 
a szőlőhegy felől való szegletbástyáig apró, lónak való istállók 
vannak a fal mellett, egymásután tizemlyolcz. Ezek közül némelyik-
nek ajtaja deszka, némelyiknek sövényből csinált; mindenik desz-
kával van befedve. Az istállók sövényből fontak, tapaszosak. 

Harmadik szegletbástya, a szőlőhegy felől. Ebben a bástyá-
ban van egy strázsaház, ennek ajtaja paraszt, padlása deszka, fe-
dele sás; ezen kívül egy más ház, — ez is majd hasonló a má-
sikhoz, fedele deszka. Vannak körül holmi lónak való helyek is. 
Ennek a bástyának második contignatiójáról megy fel egy jó fa-
garádics a felső folyosóra; köröskörül jó tágas folyosója van; en-
nek is a szegletében egy vigyázó filegoria, ebben egy lánczfa, vas-
köpüs. Ettől a bástyától fogva, a kőfal mellett katonák (lovasok) 
házai, sövényből csináltak, aprók, tapaszosak, tizenkettő van. Ezek-
nek ajtai parasztok, némelyikén retesz, reteszfő is van. Ezek mind 
deszkákkal vannak befedve, kemenczéi sövényből valók, a legszél-
sőben van paraszt kályhás kemencze. 

Negyedik szegletbástya, napnyugotra, a szőlőhegy felől. Eb-
ben a bástyában van egy sövényházacska, ennek ajtaja paraszt, 
kályhás kemenczéje; azonkívül lónak való helyek. Megy a felső 
folyosóra egy garádics, mely éppen mind gerendás, pallásos. Egyik 
szegletében a bástyának vigyázó filegoria s egy lánczfa benne. 
A bástya s kapu között való kőházakban vannak alól felül való 
kamarák, melyeket sövényből csináltak, tapaszosak, ajtai parasz-
tok, a nagy palota ajtaja vasas, pántos; gerendái, fedele sás; mind 
alól s mind felül paraszt kályhás kemenczék vannak bennük és 
holmi székek is. A várnak kőfalán belől, a lövő-lyukakon alól, kö-
röskörül elől mindenütt folyosók vannak s garádicsok mennek fel 
a folyosóra egynéhány helyen. Ugyan a külső várban, bemenőleg 
balkéz felől a belső vár fala mellett levő kamarák: 15. Kamara a 
belső vár kapuja mellett; ennek ajtaja félszer, paraszt kályhás ke-
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menczéje, padlása deszkás, padok vannak benne s egy asztalocska 
is. 16. Kamara, ennek pitvarával, ajtaja félszer van kettő, kemen-
czéje paraszt, kályhás. 17. Kamara, ajtaja félszer, mint a másik-
nak, fedele mindeniknek sás. Ezentúl van egy jó rakás fa. 18. Egy 
kőház, mely a belső várhoz van ragasztva; ennek ajtaja félszer, 
vassarkas, pántos, vaskilincse, vasfordítója; kemencze benne kály-
hás, asztal, asztalláb, pad kettő, karszék kettő, egy pohárszék; a 
kemencze tetején három sing vas; egy paraszt-ágv, két fogas; csak 
paraszt-gerendái, padlása jó. E mellett a ház mellett garádics megy 
fel a belső várra, az alsó garádicsa megy egy filegoriára, mely 
mindenestől fogva új és jó fedeles, deszkával; azon filegoriából a 
felső grádics megy fel egy folyosóra, mely van ezen háznak olda-
lában; az is új, jó. A garádics alatt van három kád, a vár szük-
ségére való, egy bikfából csinált paraszt pad is. 19. Kamara, pit-
varával ; ennek van két félszer-ajtaja, kemenczéje kályhás, fedele 
szalma, padlása sövény. 20. Kamara, ennek az ajtaja is olyan, mint 
a másiknak, kemenczéje s padlása sövény, fedele sás. 21. A belső 
vár oldalában egy kőház; ennek ajtaja félszer, vasretesz, reteszfő 
rajta; van benne egy sütő kemencze. 22. Kamara, ennek is ajtaja 
félszer; kemenczéje s padlása sövény, fedele sás. 23. Kamarának 
ajtai pitvarostól kettő, mindenik félszer, paraszt kemenczéje s 
padlása sövény, fedele sás. 24. Kamara, ennek is hasonló ajtaja, 
kemenczéje, padlása s fedele is, mint a másiknak. Katonák istállói 
egy végben sövényből csináltak, tapaszosok; egy végben van hét, 
ezeknek négyén deszkából csinált paraszt-ajtók vannak, a többin 
pedig sövényből font ajtók. A vár körül hordók, melyekben vizet 
tartanak, van négy. 25. Kamara, ennek is pitvarával együtt van 
két ajtaja, mindenik paraszt, kemenczéje sövény, padlása s fedele 
deszka. 26. Kamara, ajtaja félszer, kemenczéje, padlása és fedele, 
mint a másiknak. A külső várban vannak épületre való fák, an-
nakfelette épületre való deszkák, mintegy másfélszázig valók. 

Belső vár. Ennek kapuja puszta, gerendája s padlása jó. 
Belső vár udvara. Az alsó tömlöcz ajtaján van vas sark, pánt, 

retesz, reteszfő s lakat. A felső tömlöcz ajtaján is hasonlóképen, 
lévén holmi tizenegy bokor rab lábára való vas is azon tömlöcz-
hez. A tömlöcztartó háznak az ajtaja paraszt, vassark, pánt, retesz, 
reteszfő rajta; padlása deszka s fedele is az; pad benne kettő. 
27. Kamara, ennek is ajtaja félszer, padlása hasogatott fákból való, 
kemenczéje sövény, asztal s asztalláb benne, pad kettő, ágy is 
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keltő. 28. kamarának ajtaja, kemenczéje s padlása, mint a másik-
nak. E mellett egv sövényből font istálló, sással fedett. 29. Kamara, 
ennek egy félszer ajtaja; kemenczéje sövény, padlása deszka, fe-
dele sás. 30. Kamara, ennek ajtaja félszer, paraszt, padlása deszka, 
kemenczéje sövény, fedele sás. 31. Kamara, ennek is ajtaja félszer, 
padlása deszka, kemenczéje sövény; polcz, fogas van benne, fedele 
sás. Valami lónak való helyek is vannak sövényből fontak. 32. Ka-
mara, ennek az ajtaja paraszt, deszkás padlása, fedele sás. 33. Ka-
mara, pitvarával két paraszt ajtaja, nadlása deszkás, fedele sás. 
34. Kamarának ajtaja, padlása, fedele olyan, mint a másiknak. 
Ebben két pad is van. 35. Kamara, ennek is az ajtaja parasztos, 
padlása sövény s fedele sás. 30. Kamarája is olyan, mint a többi. 
Ugyané mellett lónak való hely kettő; ezeknek is ajtai parasztok, 
fedele sás. 37. Kamara, ennek is ajtaja félszer, kemenczéje sövény, 
padlása holmi gömbölyeg fák és fedele sás. 38. Kamara, ennek 
paraszt ajtaja, padlása sövény s kemenczéje, fedele sás. 39. Kama-
rának is ajtaja, padlása, kemenczéje olyan, mint a másiknak. 
40. Kamara, ez is mindenben hasonló a felsőhöz. 41. Kamara, ez is 
szintén olyan. Van egy sövényből csinált, lónak való hely is e mel-
lett a kamara mellett. 42. Kamara, ennek is csak úgy van dolga, 
mint a többinek; egy lónak való istálló van mellette, sással fedett, 
ajtaja sövény. 43. Kamara. 14. Kamara. 45. Kamara. Ezeknek egy-
egy ajtaja, parasztok, fedele sás, padlása deszka, kemenczéje sö-
vény. A belső vár udvarán víztartó hordó van három. Egy nagy 
hosszú lajtorja is, hatvan lépésű van. 

A belső várban az alsó házak és pinczék. 1. Elésház. Ennek 
ajtaja jó, eres ajtó, vassarkai, pántjai, retesz, reteszfő rajta, lakatja 
is van, ablakában is erős fakeresztek rostélv formára; padlása, 
gerendája jó; pad négy van benne. 2. Elésház. Ennek is, mint a 
másiknak, ajtaja temérdek deszka, retesz, reteszfő s lakat rajta; 
gerendája, padlása jók. 

Bollos pincze. Ennek garádicsai fából valók, az ajtaja vastag 
deszkából való, vassark, pánt, retesz, reteszfő s lakat rajta, bolt-
hajtásos; két östömpölyt1 vetettek a bolt alá. Aszkok is jók vannak 
benne; korcsolya három. 

Czipós pincze. Ennek az ajtaja paraszt, retesz, reteszfő s lakat 

1 Stömpölv, stompoly, támasztóoszlop, hasis, truncus, palancja iM. Xyt. 
Szt. II. 1(503. és Páriz-Pápai). 
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rajta, két káposztás kád benne; rekesze kettő. 3. Élésház. Ennek 
is az ajtaja temérdek deszkából való, retesz, reteszfő s lakat rajta; 
padlási, gerendái ujak, jók; itt van öt kas, melyekben gabonát tar-
tanak. Az egyik kasban van mintegy tizenkét véka búza; a másik-
ban is van nyolezvankét vékányi. Egy hordó s egy kád is van; 
mérő véka kettő. 4. Élésház. Ebben gabonatartó kas van, hatszáz-
nyolcz véka búza benne. Ennek a háznak ajtaján van egy tolózár, 
lakatjával együtt. Gerendái öregek, három: padlása új. Ugyanitt há-
rom hordó s kád tele van liszttel; van benne hetvennyolez véká-
val. Két hosszú dagaszt ó-teke nő. Más, egy kis kádacskában borsó öl 
véka, szilva mintegy tíz véka. Egy kis kas babbal tele; egy nagy 
hosszú lajtorja. Ebből a házból megy egy kis ajtó a dél felől való 
belső vár básyája alá; ajtaja jó vassarkas, pántos, retesz, reteszfő s 
lakat rajta. Padlása, gerendái vannak, újak. Egynéhány számú új 
fazekak is vannak benne. Egy sötét, titkos tömlöcz, erős farostélva 
az ablakának, mely a harmadik élésház mellett van. Van itt só is 
5 darab. Köteleknek való kender egy mázsa. 

A szőlőhegy felől való bástyája a belső várnak. Ennek az alsó 
részén ajtaja jó, vassarkas, pántos, reteszfő s lakat rajta. A felső 
részére azon bástyának megy fel egy jó fagarádics, karfás; ennek 
odafenn állása és könyöklő fája; azon belől ház, ennek két ajtaja, 
vassarkasok, pántosok, egyikén retesz, reteszfő; kemenczéje jó, 
kályhás, padlása, szarvazása jó, sással födve. Fenn a padláson lövő-
lyukai vannak. Agy keltő benne; az ablakai is meglehetnek; szék 
négy. 

Czejtház. Ennek az ajtaja előtt egy kis palánk, fedeles; en-
nek ajtócskája temérdek deszka; retesz, reteszfő s lakat rajta. En-
nek belső ajtaja is jó vassarkas, pántos, retesz, reteszfő s lakat 
rajta. Van benne lánczfa huszonnégy, vasasok s mind újak. Föld-
fazék, tüzes-szerszámnak való, teli töltve porral van százötven. Réz-
gránátok, apróbbak s nagyobbak, van hetven, mind készen. Puska-
porral hat tonna, továbbá két láda ismét muskotély-golyóbissal teli. 
Kanócz három mázsa. Karabély-golyóbis, töltésre való, kétszáz. 
Egyfontos ágyúgolyóbis tizennégy. Öreg kötelek; újak, ágyúhoz 
valók négy. Borvető kötelek is négy, kettő jó, egyikén vaskap-
csok, kettő alábbvaló. Istráng három középszerű, fúró is három, 
lámpás három. Öreg kapú sarkára való két vaspánt. Öreg s apróbb 
fejsze hat, ásó tizenöt, kétféle kapa hat, hányó lapát tizenöt; öreg 
facsiga kettő, vasrudak benne. Egy öreg vasas veder. Deszkákból 
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csinált állás avagy pad, melyen a por, golyóbis és tüzes szerszám 
áll; két rendben kötelek és kanócz is azon áll. A belső vár kapuja 
felett s mellette levő házakra megy fel egy nagy karfás garádics, 
melynek fenn állása, könyöklő fája van. Erről a garádicsról be-
menve, van a kapu felett közelebb egy ház, melynek ajtaja jó vas-
sarkas, pántos retesz fejével; jó gerendái, padlása: karszék benne 
egy, pad kettő. Ennek tornáczából a kapu felett való házra megy 
egy karfás garádics, ennek is állása, könyöklő fája; fenn a ház 
oldalában az ajtó előtt folyosó, annak fedele deszka. A felső ház-
nak ajtaja paraszt; siitő-kemencze benne, asztal, asztalláb, egyes-
szék egy, karszék is egy, pad is egy; padlása, gerendái jók; desz-
kával van héjazva. Négy paraszt-fogas és egy nagy pohárszék-
forma tálas is van a házban. A belső vár udvaráról megy más 
garádics bemenőleg jobbkéz felől a palotákra, egy jó garádics, 
melynek is állása, könyöklő fái vannak. Azon paloták oldalába 
van ragasztva egy tágas tornácz, melynek az alja temérdek desz-
kákkal meg van padolva, kötéseken áll, gerendái jók vannak; hé-
jazatja mind a garádicsnak s mind a tornácznak deszkából való. Eb-
ből a tornáczból megy a palotákra egy ajtó, még pedig ez az ajtó 
jó nyárfa-deszkából való; onnan más házra menő ajtót deszkával 
csináltak be, ebben van egy más jó ajtó, melyen retesz van; ab-
lakán ablakfa s azon lantorna. Van egy kémény alatt benne egy 
töltött új tűzhely; padlása, gerendái jók, újak. 2. Felső palota. 
Ennek ajtaja jó vassarkas, pántos, vas reteszfeje. Kemencze benne 
kályhás; asztal, asztallábával; ablakfája jó lantornás. Ágy három 
van benne, pad egy. Faragott nyárfa-deszkákkal (ajtó a rekeszen 
kettő lévén) ez a ház át van rekesztve s ajtaja mindenik vassarkas, 
pántos, egyik reteszes, reteszfős, lakat rajta, padlása deszkás: azon 
részében egy pad van. Ennek a palotának is padlása, gerendái 
mind jók. Ebből a palotából mennek egy kamaraszékre, ennek is 
ajtaja vassarkas, pántos, reteszes, reteszfejes; a kamaraszéknek 
fedele deszka. 3. Palota, mely ajtónállók háza, ennek ajtaja jó vas-
sarkas, pántos; van benne négy pad; padlása, gerendái jók és 
újak, mint a többinek. Innen nyílik egy ajtó a tornáczra, mely 
paloták oldalához ragasztott kőháznak tornácza; ezen két ajtó vas-
sarkas, pántos, egyiknek retesze, reteszfeje. Ebből a tornáczból a 
kőházra egy ajtó nyílik, az ajtó jó vassarkas, pántos, retesz, retesz-
fejes; ennek a kemenczéje kályhás, kivülfütő, karszék négy van 
benne, asztal, asztallábbal, egy, ágy három; három ablakja rámás-
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tói, lantornák rajta; mindenik ablaknak az alsó része kétfelé nyíló, 
apró vassarkak, pántok rajta szorító vasával. Ennek padlása, ge-
rendái vannak, héjazatja ennek deszkás; két parasztfogas is van 
benne s mindenik új. 4. Ebédlő palota. Ennek ajtaja, jó vassarkai, 
pántjai, kívül fűtő kályhás kemenczéje, hosszú asztal, asztalláb, 
renovált gyantáros pohárszék, karszék hat, kar nélkül való szék 
kettő. Van itt egy más kis asztalocska is. Paraszt új fogas öt van 
benne, padlása, gerendái újak, jók. ablaka egy, azon ablakráma 
jó s lantornás. Erről a palotáról nyílik egy ajtó a belső várnak a 
Kraszna felől való szegletbástyájára, ennek ajtaja új, jó, tisztes-
séges béllett ajtó,, vassarkas, pántos, vaskilincse, fordítójával, zárja 
jó, kulcsával; maga a ház bolthajtásos, melyet is renováltak, a hol 
romladozott volt, megvakolták, meszelték; téglával van pádimento-
mozva, ablaka kettő, azon üvegablakok ónba foglalva; mind újak, 
kétfelé nyíló nagy fiókjai; ezeken apró vassarkak, pántok ; szorító 
vasai, rámái újak. Szék három van benne, asztal, asztallábbal, egy 
és egy nyoszolya; fogasok ú jak, hét drb; tálasforma pohárszékecske 
egy. Ebből megy egv árnyékszékre egy ajtó, mely is jó, vassarkai, 
pántjai, retesz, reteszfő rajta; ennek héjazatja deszkás. 5. Ezen 
ebédlő palotából nyílik egy ajtó más házacskára, melynek ajtaja 
jó, béllett, vassarkai, pántjai. Ebben a liázb an kályhás kemencze, 
három sing vas van a tetején ; mint ezen, úgy a több alsó, felső 
paloták kemenczéjén is, mindenikén három-három sing vas van. 
Egy hárságy benne, asztal, asztallábával. Ennek is gerendái, padlása 
ú j; három ablakocskái, mindenik kétfelé nyiló, vassarkasok, pán-
tosak, szorító, avagy foglaló vasa mindeniknek. Pad van benne egy, 
fogas kettő. A legfelső contignatióra, a Vas-házak felire megy fel 
egyik palotából egy jó új garádics, melynek is középben állása, kö-
nvöklőfája s karfája van; fenn a házak héja jól meg van tapasztva, 
szarufáin egy-egy kötés van s sással van megfedve. — Innen a 
házak héjáról járóhely megyen a belső vár Kraszna felől való kerek 
bástyájának tetejére, melynek tetején felül köröskörül filegoriás 
tornácz van ; kinéző vagy könyöklő helye két részben van szép 
módjával s jól meg van deszkákkal három részben padolva; erős, 
mesterséges kötésekből áll. tornyoson van szépen csinálva s szintén 
a tetejében egy vigyázó helyecske, a hol szüntelen egy német áll; 
egy jó rézdob van benne, mely az ottani szükségre való. Héjazása 
ezen tornyos filegoriának tölgyfából csinált, temérdek s veres fes-
tékkel megfestett zsindelyből áll. A dob, mely a torony tetejében 
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van, a katona-seregé. (Huszárszázad.) Erre a toronyra szolgál egy 
új kökémény, melyet nem is régen csináltak s a bástyában való 
házból szolgál ki. Ezenkívül vannak a váron kívül való épületek, 
kertek, sánczok, a vitézek rétéi körül való munkák, melyeket itt 
rend szerint meg nem irtak. 

1703 deczember 20-dikán kelt conscriptio szerint a «rui-
nata arx Somlyó» somlyai várnak külső kapuján kívül ré-
genlén volt palánkfák kidőlöngőztek, széltében ki- s bejárhatni. 
Tovább következik a száraz árkon való híd, e körül is ha-
sonlóképen romladozott palánk, fölötte egy lediilőfélben levő 
berenába fából felrótt góré. Az említett árkon van egy fel-
vonó kapu, mely a vár kapuja közzé vonódik fel; két jó 
láncz van rajta és egy kis emeleső ajtóstól, azon is egy jó 
láncz van. Ezen kapu körül jobb és balkézfelé kétfelől van 
két ház, az egyiknek az ajtajahelyén van egy rossz ajtó, a 
másikon semmi sincs. Ablakok nincsenek rajta. Ezen kapu 
s házak felett van három ház egymás végében, ezen a három 
házon négy ajtó, három bélelt, az egyik félszeres, vassarkakon 
forgó mindegyik, mindegyiken vaskilincs, három belülfűtő 
kályhás kemencze; az ablakjain 11 darabka, ónba foglalt 
üvegablaktábla, 7 karika fiijával, de ezek az üvegablakok 
«Só király házához» (királyi sóház) valók. 

Innen tovább menvén következik a belső vár; de ez 
ekkor már fölötte megrongálódott, egyrészt az épület régi-
sége miatt, más részt pedig «nem régiben ellenség által lőtt 
tűz miatt»; a vár piaczán van egy Izabella nevű taraczk, 
melynek kerekei «az elmúlt égés alkalmatosságával megégte-
nek minden apparatusával együtt», van egy pincze is: de 
ajtaja, ajtófelei is kiromladoztak, még találtak 7 öreg ágyú-
golyóbist és három «szakáilost». 

Ez a vár kőkerítéssel van körülvéve, a kerítése még 
ekkor is meglehetős; de a két bástyája igen rongált. A hol 
a kőfala kidőlt, ott egyik bástyája valami fákkal van becsi-
nálva, a másik pedig palánkfákkal. 
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A két bástya zsindelyteteje leégett, csak a kőfalak álla-
nak fenn. 

Somlyó várát ekkor Bánfi György, Bánfi Farkas, Zsig-
mond fia és Bánfi Kristóf fiai birják. Megjegyzik a leltározók, 
hogy «noha mindenik iránt külön kívántatott volna inventá-
lás», mindazonáltal minthogy az épület egészen «csak a nagy 
ruinában vagyon» s másként sem találtak semmi leltározásra 
való portékát, szüksége nem volt a külön inventálásnak. 

Ugyanekkor, a várral együtt, a Somlyó városában levő 
ama kőházat is inventálták, melyben ezelőtt a «császár ré-
szére való sóinspector lakott». Egyúttal hát lássuk ezt is. 
A pitvar ajtaján bemenvén jobb- és balkéz felé egy-egy szoba 
van, mind a kettő mellett két oldalkamara, ezekben sem ke-
menczék, sem ajtók, sem ablakok nincsenek, hanem a pitvar-
kából inaló kis kamrácskán egy kis alacsony tűzhely, kő-
kémény alatt. Ugyanabból a pitvarból egy kis grádicson föl-
menve, a felső contignatiónak pitvarkájába jutva, ott is ha-
sonlókép jobb és balkéz felé nyíló két ház van. Az első nagy 
háznak «nincsen oldalaslag semmi alkalmatossága», hanem 
a hátulsónak van egy oldalkamarája, a hol találtak egy kön-
töstartó almáriumot és egy élésládát, mindenik összevagdalva, 
ajtó s fedél nélkül való. A pitvarkájában hasonló kis kony-
hácska kis kémény alatt. A zsindelyezés j ó ; de ajtó, ablak, itt 
sincs. 

Ezzel a házzal átellenben van egy profont ház egy fedél 
alatt a sóházzal; van egv ajtaja fenyődeszkából, félszeres, 
vassarkakkal, zár nélkül. Itt találtak egy mázsatáblát minden 
fölszerelésével, lánczaival, fontjaival. A háznak nincs padlása, 
«hanem csak az által gerendái». A profont ház sütő pitvará-
ban levő négy sütőkemencze egyikében még lehet sütni, há-
rom elromlott. A pitvarból a hegy felé egy nagy ház nyílik, 
abból is az udvar felé egy kis ház: ajtó, ablak sehol. A ház 
végében van egy puszta istálló, a boronafáját elhordták, de 
már ennek a végében van egy éj) szalmafödeles istálló. Az 
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udvar közepén egy puszta kávás kút, fölötte egy kis filegória, 
az udvarnak semmi kerítése. Bánfi György számára egy csű-
rös kert nyolcz ágasra csinált csűrrel, mellette tavalyi búza-
asztag 2, idei szintén 2. a tavalyiakban 143, az ideiekben 
105 kalangya. Bánfi Farkas részére is van egy csűrös kert 
hat ágasos csűrrel, mellette egy csomó tavalyi búza, melyben 
20 kalangya van.1 

1708-ból is fönmaradt a várnak egy töredékes leírása. 
Ekkor már a kőfalai és bástyái igen megszakadoztak és rom-

ladoztak; sok helyt tölgyfából álló boronákból csinálták be s 
támogatták meg azokat. A várnak belső kapuja előtt levő fel-
vonó kapu megromladozott, de e felett «alkalmas zsindelye-
zett» ház van, melyben a főispán lakik. A ház ablakai puszták 
lévén, üvegablakokat a nemes vármegye csináltatott s egyéb 
requisitumokat, hogy a főispán szállása lehessen. 

Az írt házra nyúló alsó grádics ellenében áll egy kerek-
ded bástya, a melynek fedele zsindelyes, de már a közép 
részében megszakadozott. 

A vár közepén voltak alsó s felső rendházak; de azok 
elromladoztak s puszták; a falaik sok helyt ki- s bedőltek. 

1 Orsz. Lvt. Urb. et Cons. fasc. 64. nr. 17. 

A B A T H O K I - V A K S Z I L A G Y - S O M I . Y O N . 
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Megvan a czejtházacska, melyre nyílik egy nyárfadeszká-
ból való félszerajtó, azon levő vasreteszével, reteszfejével, vas-
sarkaival alkalmatos. Hogy rabokat tartottak benne, a bolt-
hajtását megvájták. Egy kőpineze is van, melynek az ajtaja 
szintén nyárfadeszkából van. 

A várat csak Bánfi György, karkas, László és Zsigmond 
birják. A felséges urat Bánfi György része illeti. 

A vár előtt egy, boronákból felrótt sasfák közé rakott 
mészárszék is volt, (tölgyfadeszkából csinált ajtajával, vassar-
kaival, reteszével, reteszfejével, tölgyfatáblájával). Ezt a kato-
naság a múlt télen strázsaháznak fogván, benne hevert, a fá-
jával tüzelt s mind elégette, nem maradván négy sasfánál 
egyéb s a tölgyfatőkéje, melyen húst szoktak vágni. 

Van ezenkívül egy jeges pincze is, melynek az ajtaja 
tölgyfából való, fedele nincs, a fedelét a katonaság hordta el 
s égette meg. E mellett van egy más pincze is, melyben bort 
szoktak korcsmárolni, ennek a pinezének ajtaja tölgyfadeszká-
ból való, rajta levő reteszével, reteszfejével, vassarkaival, 
lakatjával és kulcsával együtt még alkalmatos; de fedél csak 
imitt-amott van rajta. A piaczon is van egy pincze, boroná-
ból rótt és fedél nélkül való, ennek a fedelét is a katonaság 
hordta el s égette meg. 

Ugyanekkor Somlyó városában Bánfi Györgynek 13 job-
bágycsaládja van. A csűrös kertben nyolcz ágon épített régi 
csűr állt; de sövénykerítését a hadak társzekerestől belé-
szállván elpusztították, elégették, csűrével, kapujával, min-
den léczével együtt, nem maradt egyéb 3 4 ágasánál.1 

Kővári a Várhegyen levő romokra vonatkozólag meg-
jegyzi, hogy ott állítólag Báthori István építtetett erődöt, mely 
tehát a XVI. század végén keletkezett volna." Ezek a romok két-
ségkívül régebbi időkből valók. A mikor a Báthori-várról van 
szó, ezen az elnevezésen rendszerint a piaezi várat kell értenünk. 

1 Orsz. lt. Göns et Urbar, fasc. 113. nr. 57. — - Kővári: Erdély építészeti 
emlékei, 149. 1. 
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.5. .4 somlyai vár tartozékainak népessége, szolgálati s egyéb 
viszonyai. 

Somlyó várának legrégibb, 1594-diki (október 10.) Urbá-
rium a 1 szerint Somlyó részbirtokban a jobbágyok soha nem 
adtak a várhoz semmiféle adót, csak bárány-, búza s bor-
dézmát, ezeket a dézmákat pedig ezelőtt Olasz Tamásnak és 
Syner Gáspárnak adták, kilenczedet ők nem adnak, mert le-
veliik van róla. A városvégen van egy malom, két lisztele» ke-
rekével, van benne két csákány, egy mérő véka, egy szuszék, 
két hordó. Ugyané város földén van négy szőlő: Púpos, Tér-
hegy, Várhegy, Középmái. Van az asszony számára egy szőlő, 
melyet pénzen vett. A kinek zabvetése van, az egy köböllel 
tartozik a majorbírónak, a kinek zabvetése nem volt, tíz pénz-
zel tartozott szintén a majorbírónak. Ispánság alatt soha sem 
voltak más alatt, mini a majorbíró alatt, «mindenféle birság 
neki járt egy forintig, mely birságnak a harmada a bírónak 
járt». A mikor üres hordót mértek meg a bírák, a melyeket 
a falvakra korcsmákra vittek ki, a bíráknak, a kik a hordó-
kai megmérték, egy pint bor árával tartoztak. Szántóföld van 
a várhoz az asztagos kertnél egy nagy szél, Gserhegyinek hív-
ják. K földhöz a nemességnek is van köze, a második helyen 
levő nagy szélföldet Theleknek hívják, a harmadikat Mogyo-
rósnak, a negyediket Albert chyeri alja (rozsot vetettek bele); 
ötödik a Bük elei, hatodik bádoni Thövis alja, pázsit-disznót 
nem adnak, mert levelök van róla, azt mondják, «mindazáltal 
az kiváltságos volt, annak a váltsága a majorbírónak jut». 
Mikor asztagot csépeltetett el a majorbíró, egy köböl búzával 
tartoznak neki minden asztagból. 

A lakosok közt Kolcsár János nyúllátó szabados, Kanv 
András várhoz való vinczellér, van aztán disznópásztor, sza-

1 Orsz. lt. C.ons. et Urbar, fasc. 113. nr. 5. «Recjestum super connume-
ratione bonorum Arcis Somlio Anno 1594 factum.» 

Dr. PETRI MÓR: Szilágy vármegye monograpliiájct. II. 13 
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bados drabant, szabados egyházfia, szabados mészáros, sza-
bados kulcsár, szabados varga, szűcs, molnár, fazekas, méhes, 
várhoz való béres. 

Bagos birtok (int. poss.) törvény szerint való adójokat 
(hit szerint mondják): Szent Mihály adaját adtak évenként 
készpénzűi 93 frtot: de ebből kitudták a tíz drabant adaját. 
Búzájokból minden hat kalangyától egv l\ c ilangya búzát adtak 
a várhoz. Borból dézmát s kilenczedet adtak, azaz öt cseber-
ből egy csebret. A ki dézmát ad, minden ember egy-egy 
tyúkkal tartozik. Tartoznak a várhoz pázsit-disznóval: a kinek 
száz van is, egyet ad s ha csak tíz van is, egyet: tízen alúl 
váltója két pénz: az anyaszopó malaczé egy pénz. Minden tíz 
kosár mélitől egy kosárral: egy-egy kosár váltója két pénz, 
a váltópénz pedig a dézmásé. Bárányból tizedet adnak, de a 
váltsága is (2 2 pénz) a várhoz jár. A kinek egész nyila van, 
öt egész nyiltól 12 pénzt ad, melyet ferthon pénznek hínak, 
fél nyiltól hat pénzt az ispánnak. Húsvétra tartoznak az 
ispánnak ajándékúl: két vagy három tyúktojással, egy-egy 
kalácscsal, ha kalácsot nem adhatnak, egy kenyérrel. Szent 
Márton napján pedig 2 2 pénzt adnak s 1 1 kalácsot. Ka-
rácsonyra egy-egy disznólábat és egy-egy kalácsot. Orvbirság 
s paráznabirság 1 1 Irt, vérbirság 66 pénz. «A ki kéket 
mutat, 60 pénz.» Ezekből a bírónak semmi se jár, hanem 
mind az ispánnak adják. «Az ki Urának fejen, jószágon ma-
rad, az ura kegyelmében vagyon, az ispánnak abból egy 
forint jár.» Panaszbirság 36 pénz, van kapuszám 46, puszta 
házhely nincs. 

Kraszna (integrum oppidum) a somlyai várhoz Szent 
Mihály adajában készpénzül ad 117 Irt 75 dénárt. Tíz bárány-
ból, mikor afféle módjuk van, egyet adnak dézmában. Búzá-
ból. borból tizedet s kilenczedet adnak. Minden házas ember, 
a ki búzadézsmát ad, egy-egy tyúkkal tartozik. A pázsit-
disznó felszedését stb. illetőleg rendtartársuk a bagosiakkal 
egyezik. Orvbirság, paráznabirság, vérbirság, hatalom az ispán-
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nak jár; mindegvikféle egy-egy forintdt tesz. Mikor áz ispán-
nak kéket mutatnak, 66 pénz. A ki fején, jószágán marad az 
úrnak, az ura kegyelmében van, attól az ispánnak semmi se 
illik. A birságból, a melyik törvény szerint 111 egyen ki, a bíró-
nak harmada jár. Van Krasznán malom két helyen; az egyi-
ket Alsó-malomnak hívják, melyen 2 lisztelő kerék van. Jö-
vedelme mindenkor a somlyai várhoz járt. Csak a pénteki 
vámja jár a papnak. A másik «molnot» Felső-malomnak 
hívják, ennek a gátját elrontotta az árvíz, 3 kereke van, van 
bennök egy-egy lakot, két-két mérő véka, 3 3 csákány, 1 1 
szuszék. Krasznán vám is van, jövedelme ezelőtt mindenkor 
a várhoz járt, hanem az úr Nagy Mihálynak, Bessenyei Mik-
lósnak s Székely Boldizsárnak engedte néhány esztendeig jó 
akaratból. Kapuszám van 55, puszta házhely 5. 

Máron (int. poss.) Szent Mihály adaja tesz mindenestül 20 
Irtot. Trethina tehénnel tartoznak esztendőnként 6-tal. Szent 
György napján: a kinek tíz juha van, egy juhot s egy bá-
rányt ad gyapjastól, (a kinek száz, kétszáz annyi van is, 
csak annyit ad). Ha közülök valaki karácsony után vesz 
juhot, abban az évben nyájából nem fognak ki juhot, hanem 
mindenikét 2 2 pénzzel váltja föl. Pázsit-disznót, mint Krasz-
n á n ; váltsága is az. Az ispánnak való jövedelmet illetőleg 
azon rendtartásuk van minden részben, mint a krasznaiaknak. 
A vajda karácsonyban a várhoz egy őzzel, mikor pap van 
köztük, ez ide egy lazsnakkal1 tartozik. A várhoz van egy 
kaszáló rét. Kapuszám 5. 

Gorozlón (int. poss.) a Szent Mihály adaja tesz minde-
nestől 50 Irtot Bárányból dézmát adnak, mikor tízre nem 
telik, a váltó 2—2 pénz. Búzából, borból tizedet kilenczedet 
adnak. Pázsit-disznót: tízből egyet, százból is csak egyet; a 
váltó «tíz alatt» minden disznóból 2 2 pénz. Méhből is déz-

1 A(jy lepedő, ponyva. Culcitra lanea; lasnak. Gausape: lasnak, cserge, 
guba. Agyokbeli lasnakjokat is a korcsmára hordják. 'Páriz-Pápai és M. Nyt 
Szt. II. 547.) Lomos pokrócz. 

13* 
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mát adnak, ha a tizet fel nem érik, minden kosarat 2—2 
pénzzel váltanak meg. Van egy tó, melyen egy malom volt, 
három kerékkel; de most az árvíz elszaggatta minden gátját. 
Van vám is, melynek jövedelme a várhoz jár. Szőlő is a vár-
hoz való. Az ispánnak tartozik: kinek zabja van, 1 köböl-
lel, ha zabot nem adhat, <S pénzt ad helyette, tyúkkal is 
egygvel-egygyei tartozik minden ember egy-egy háztól, ha 
tyúkot nem adhat, 2 pénzt kell adni helyette karácsonyban. 
A bíróságot illetőleg rendtartásuk a krasznaiakéval egyezik 
Kapuszám van 25, puszta házhely 17. 

Bal Ián (int. poss.) Szent Mihály ad aj a 31 Irt. Van egy, a 
várhoz való halastó. Az ispánnak minden házas ember tar-
tozik évenként kétszer, (Szent György s Szent Mihály napján) 
<S (S. özvegy asszony 4 4 pénzzel (ferthon pénzzel). Bárány-
dézmájok stb. mint a goroszlóiaké s bírságok, mint a krasz-
naiaké. Kapuszám 1<S. puszta házhely 4. 

Baksán (int. poss.) Szent Mihály adaja 60 frt. Evenként 25 
vágótehénnel tartoznak. Szent György napkor, a kinek 10 
«iha» van, az egy juhot s egy bárányt ad gyapjastól, de ha 
100, vagy 200 van, akkor is csak ennyit kell adni. Ha valaki 
karácsony után juhot vesz, nyájából abban az évben nem 
fognak ki juhot, csak egy báránynyal tartozik a konyhára. 
Pázsit-disznót úgy adnak, mint más falvak. A vajda húsvét-
kor a községgel együtt tartozik egy ökörrel, karácsonykor 
egy őzzel, nyáron egy «karullial», viszont ő neki tartoznak a 
vágó tehenekből egygyel, úgyszintén a pázsit-disznóból s juh-
ból is egy gye 1 -egy gye 1. «A köztük való pap tartozik a vár-
hoz egy lasnakkal.» Birságuk az ispánnak, mint a krasz-
naiaké. Kapuszám 21, puszta 17, (ennek felén házderekak 
vannak, fele csak pusztán áll). Van egy malom egy kerékre. 

Hosszuaszón Szent Mihály adaja tesz mindenestől 10 frtot 
(«de az Sinor Gáspárnak, mely három jobbágyot adott volt 
az úr és az szabados drabantok adaját kitudván, mely tött 
két forintot, tavalyi esztendőtől fogván kezdtek fizetni S frtot»). 
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A várhoz való jövedelmek beszolgáltatása egyező a bago-
siak rendtartásával; az ispánnak jövedelmét illetőleg is, csak-
hogy itt az ispán jövedelmét mikor a bíró fölszedi «mind 
ferthon pénzben mind ajándékokban, a mi egy embertől ille-
nék munkájáért, az a bírónak jár». Van két kis drb rét, az 
egyike «az ispánsághoz jut», a másikai az úr Korodinak en-
gedte, azelőtt a Básthi János háza volt rajta. Kapuszám ,'>. 
puszta hely 2. 

Györtelek részbirtok. Hitök szerint vallják, hogy ők a 
<somlyai) várhoz Szent Mihály adaját soha se fizettek. «A kinek 
marhája van közöttük, a várhoz minden ember egy-egy vágó 
tehénnel tartozik, melyet ők tretinatehénnek hínak». Ebben 
az esztendőben 25 tehenet adtak, de azt állítják, hogy a jövő 
évre valót is megvették rajtok. Szent György napkor a kinek 
báránya van, ha tíz, ha száz, abból egyet ad a várhoz, azt 
ők sztrengha báránynak hívják. Pázsit-disznót (régtől fogva 
való törvénvök szerint) tízből, százból csak egyet adnak, «tíz 
alatt» a váltó 2 2 pénz. Ezelőtt a várhoz karácsonykor 
minden ember egy-egy tyúkkal tartozott; «de most azon rend-
tartásban nem tartják meg őket», hanem minden héten szed-
nek «tykot» rajtok, egyébféle élést is. A vajda karácsonykor 
a várhoz egy őzzel tartozik, a pap pedig egy lasnakkal. Az 
ispán jövedelme: orv-, parázna-, vérbirság 1 1 forint, tilalom 
Öl) (I., «kék mutatás» 66 dénár. Effélékből a köztök való vaj-
dának harmada jár. Kapuszám 7. puszta házhely 2. 

Szoross (részbirtok). Ezek birája a györtelki vajda. Szent 
Mihály adaját nem fizetnek a várhoz. Tretinatehenet hármat 
adnak. «Egyébféle jövedelmet a mi nézi, ugyanazon törvény-
nyel élnek, mivel hogy egy harang alá is tartoznak és hogy 
egy birájok van, mint a györtelkieknek», így az ispán jöve-
delmét illetőleg is. Van a várhoz egy kaszáló rét. Kapuszám 
1. puszta házhely 1. 

Zovány (részbirtok). Szent Mihály adaja 20 Irt. A várhoz 
való jövedelem dolgában egyezik rendtartásuk a krasznaiaké-
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val. Az ispán jövedelmét illetőleg csak annyiban különböz-
nek, «hogyha tilalmat az ispánra teszen valaki az az ispánt 
illeti, ha ki pedig a biróra tilt valamit, annak birsága a 
birónak jár». A várhoz van egy (iyöngyöskereke nevű rét. 
Kapuszám 8. puszta házhely 1. 

Magyar-Valkó (részbirtok). Szent Mihály adaja 10 Irt. 
Mint szolgáltatásuk ugyanaz, mint a krasznaiaké. Kapuszám 5. 
puszta házhely 1. 

A somlvai vár tartozéka ekkor Rézalja tizennégy falujá-
val (részbirtokok), úgymint: Oláh-Valkó 1. Ujvágás 1

 2, Füzes 
1, Alsó-Gyümölcsénes 1, Felső-Gyümölcsénes 1, Bagolyfalva 1

 2, 
Felső-Jaáz 1. Alsó-Jaáz 1. Elyüs 1. Detrehem 3, Halmosd 1 1

 2, 
Bucson 1/2, Felső-Kaznacs V2, Alsó-Kaznacs 1/2 kapuszámmal. 

Hitök szerint vallják a vajda, Bika Lukács, s a rézaljai 
vidékbeli krainikok, hogy a Szent Mihály adaja ő nálok a 
tizennégy faluban mindenestől 50 frtot tesz. Ugyancsak az a 
tizennégy falu tretina-tehenet ad évenként 31-et. Szent György 
napkor minden ember, a kinek van 10 juha (sőt ha több 
van is), ad a várhoz (mindössze) egy juhot s egy bárányt 
gyapjastól. Ha karácsony után vesz valaki juhot, nyájából 
csak egy báránynyal tartozik vagy egy pint bor árával. Pázsit-
disznót is minden tízből egyet adnak (ha 100, 200 van isi: 
tíz alatt 2 2 pénz a váltója; a szopó malaczé 1 pénz. A sze-
génység a rézaljai vidékről tartozik évenként az urnák hús-
vétkor egy ökörrel. A vajda tartozik karácsonykor egy őzzel 
és annak idején egy karulylyal, ő neki «ismegh az trethina 
tehenek közül vallják, hogy tartoznak egy tehénnel: az adó-
ból egy forinttal, a pázsit-disznóból egygyel, a juhokból egy 
juhval bárányostól». A rézaljai vidéken van három pap, a 
kik a várhoz tartoznak Szent Miklós (így) napkor három 
lasnakkal. Az ispánnal való bírságot illetőleg a krasznaiak 
rendtartása áll fönn itt is. Kapuszám van e vidéken 14. puszta 
házhely nincs. 

Kerestelek. Szent Mihály adajával a várhoz ők soha sem 
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tartoztak, a mint vallják. A kinek marhája van, egy-egy vágó 
tehénnel (tretina-tehénnek hívják) tartozik a várhoz minden 
ember. Ebben az esztendőben 25 tehenet adtak; de mondják, 
h o g y a jövő esztendőre is megvették rajtok. Szent György 
napkor, a kinek báránya van (10, 100 vagy több is) egyet 
fognak ki belőle a várhoz, ezt ők sztrengha-báránynak1 hív-
ják. Pázsit-disznót <10, 100-ból egyaránt) szintén csak egyet 
fognak ki, ha (íz alatt van: a váltója 2 2 pénz. Karácsony-
kor a várhoz minden ember egy-egy tyúkkal tartozik. Hus-
vétkor Keresteleknek s Györteleknek vidéke tartozik a várhoz 
egy ökörrel, melyet ők húsvéti ökörnek hívnak. A vajda 
karácsonykor a várhoz egy őzzel tartozik és annak idején 
egy karulvlyal, neki a várból semmivel sem tartoznak, de a 
kerestelkiek a vajdának délig tartoznak kaszálni s ismét «az 
ő tisztiben» minden ember karácsony másod napján a vajdá-
nak két kalácscsal; a ki kalácsot nem ad, 12 pénzt vehet 
azon a vajda. A köztük levő pap a várhoz egy lasnakkal 
tartozik; egyebütt is, a hol a vajda tisztiben pap van, mind-
egyik egy lasnakkal. Az ispán jövedelme: orv-, parázna-, vér-
birság 1 1 frt. A tilalom 60 dénár. A kék mutatás 66 dénár. 
Efféléből a vajdának harmada jár. Kapuszám 7, puszta ház-
hely 1. 

Csehi lakossága: Krainik Balogh Gaal egy fiával, vámos 
Kis Ábrahám öt fiával stb., van aztán madarász, juhász, gya-
log szabados, csikóhoz látó ménes pásztor. Szent Mihály 
adajában a várhoz sohasem tartoztak. Tretina-tehenet a vár-
hoz 7-et adnak. Vám is van, a várhoz való. Bét 1. Egyéb 
szolgáltatásuk a kerestelkiekével egyezik. Kapuszám 4, puszta-
házhely 4. 

Endréd. A lakosság 3 család (ebben 1 rétőrző s 1 szaba-
dos halász-család). Szent Mihály adaját a várhoz soha sem 

1 Esztrenga, claustrum ovilis, locus mulctus. «Tolonganak, mint az esz-
trengára hajtott juhok ). (A/. Nyt. Sz. I. 720.) 
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fizettek, tretina-tehénnel sem tartoztak, egyébként «minden 
dologból azon törvényök és rendtartásuk van. mint a keres-
telekieknek». Kapuszám 1

 2, puszta házhely 2. 
Gvulakuta. Szent Mihály adaját nem fizettek; de tretina-

tehenet adnak a várhoz 1-et. Van a falu határán a várhoz 
való kaszáló rét 1. Minden dologban az a törvényök s rend-
tartásuk, mint a kerestelkieknek. Kapuszám 2. puszta ház 1. 
puszta házhely 1. 

Peesely vidékén kapuszám: Pecselvben 10, Alsó-Bánban 1. 
Felső-Bánban 1, Tóthfalun nincs, Ballaházán 1, Thuszafalván 
Va- A vajda (Pula Lukács) s a peeselyvidéki krajnikok vall-
ják. hogy ebben a hat falubeli részbirtokban a Szent Mihály 
adaja 52 forint mindenestől. Tretina-tehénnel ugyanezen pe-
eselvi vidékről (a hat falubeli részjószágról) 31-gyei tartoznak. 
Szent (iyörgy napkor minden ember, a kinek 10 juha van, 
egy juhot s egy bárányt ad gyapjastól a várhoz, de akkor is 
csak ennyit, ha száz, vagy kétszáz van is, szóval akármennyi. 
Ha valaki karácsony után juhot vesz, nyájából abban az év-
ben már nem fognak ki juho t ; de egy báránynyal tartozik, 
vagy pedig egy pint bor árával. Pázsit-disznót minden tízből 
(vagy akármennyiből) egyet adnak, tizen alúl 2 2 pénzzel 
váltják meg s a szopómalaezot 1 pénzzel. Húsvétkor az úr-
nak ez a vidék s a csizérvidékiek együtt egy ökörrel tartoznak. 
A vajda tartozik karácsonykor a várhoz egy őzzel, és mikor 
annak az ideje, egy karulylyal, ő neki ismét a tretina-tehenek 
közül tartoznak egy tehénnel: az adóból 1 Írttal, pázsit-disznó-
ból egygyel, a juhokból egy bárányos juhval. Ezen a pecselyi 
vidéken van két pap, a kik a várhoz 2 lasnakkal tartoznak. 
Bírság tekintetében a krasznaiak rendtartását követik. Kapu-
szám összesen e vidéken 131/2, puszta ház 6, puszta házhely 4. 

Meszesalja: (részbirtokok) Csizér 5, Bóján 3, Boronamező 
11 2, Bagolyfalú 1. Wayfalva 1, Bogdánháza 2. Rágpatak 2 
kapuval. Yajdájok Babos Gergely s a meszesal jai vidék bel i 
krajnikok vallják, hogy ebben a 7 faluban Szent Mihály adaja 
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tesz mindenestől 48 frtot. A hét falu ad 27 tretina-tehenet. 
Egyéb adójok stb., mint a rézaljai vidékbelieké; birságfizetés 
az ispán részére, mint Krasznán. Ezen a meszesalji vidéken 
van a várhoz négy pap, ezek négy lasnakkal tartoznak. Kapu-
szám e vidéken összesen 151 •>• 

den házas egy-egy köböl zabbal tartozik, a ki zabot nem ad-
hat, tíz pénzt ad minden ember egy köböl zab helyett. Szent 
György és Szent Mihály napkor minden házas ember öt-öt 
pénzzel, az özvegy asszonyok évenként három sing vászon-
nal adóznak az ispánnak. A mi a várhoz való jövedelmet, 
dézma fizetését illeti, mint a bagosiak vagy krasznaiak, akként 
teljesítik szolgálmánvaikat. «A mi az ispánnak való bírság 
fizetéséi nézi, a ki orvságban, paráznaságban és vérmutatás-
ban esik, azonképen tilalomban, kék mutatásban, azon tör-
vénynyel élnek, mint a bagosiak vagy krasznaiak». Kapuszám 
van 4, puszta ház 1, puszta házhely 1. 

Hidvégen Szent Mihály adaja 10 irt 40 d. «Van itt egy 
vám, ki az ispánság után jár.» Az ispánnak karácsony nap-
ján minden házas ember tartozik 10 10 pénzzel, Szent György 
napkor 5 5 pénzzel. «A mely özvegy asszonyállatnak fia 
vagyon, az ispánnak esztendeig három sing vászonnal tarto-
zik. a kinek pedig fia nincsen, másfél singgel.» A várhoz való 
jövedelem s dézmafizetés, mint Krasznán, úgyszintén az ispán-
nak járó birság fizetése is a szerint. Kapuszám 4, puszta 
ház 1, puszta házhely 2. 

Pereesenben, Szent Mihály adaja 24 irt. A várhoz való 
egyéb szolgáltatás, mint Krasznán. Bírságot is úgy fizetnek 
az ispánnak, mint Krasznán vagy Bagoson. azzal a különb-
séggel, hogy az ispánnak Szent György napkor ferthon pén-
zül minden házas ember 0—6 pénzt ad, Szent Mihály napkor 
szintén. Kapuszám 14, puszta házhely 1. 

Kárásztelek. Szent Mihály adaja 52 frt. Bárányból dézmát 
adnak, a váltója 2—2 pénz, a méhből szintén ekkép. Buzá-
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jókból, borukból kilenczedet, tizedet adnak; a ki buzadézmát 
ad, minden ember egy-egy tyúkkal tartozik. Pázsit-disznót a 
szerint adnak, mint az egész jószágban másutt. Az ispánnak 
minden ember egy-egy napi szolgálattal tartozik. Ferthon-
pénzzel az ispánnak, zab vagy egyéb járulékkal nem tartoz-
nak. Birság, mint Bagoson vagy Krasznán. Kapuszám 42, 
puszta ház 21. puszta házhely 1. 

Paczal. Fizet Szent Mihály adajában 13 Irt 50 dt, ugyan-
ennyi a Szent György adaja is. Pázsit-disznót akképen adnak, 
mint a többi jószágbeliek, de itt a pázsit-disznó a tiszttartót 
illeti. Mikor erdejökön makk terem, egy-egy disznót fognak 
ki minden tízből: tizen alul 4 4 pénzzel váltják meg, ez a 
dézmadisznó s a váltópénz is a fejedelemnek jár. A búzá-
ból tizedet adnak, de az a (somlyai) várhoz jár, kilenczedet 
is adnak, de «az a köztük való ispánnak járt eleitől fogva.» 
Borból tized, kilenczed a várhoz jár. «Ehhez az ispánnak 
semmi köze nincs.» Méh bői is tizedet adnak; ha valakié 
tízre nem telik, minden kosár méhet 2 2 pénzzel váltanak 
meg. Bordézmakor a kinek bora van, minden ember egy-egy 
tyúkkal tartozik a dézmásnak. «Házánál ajtaján a ki háromig 
disznót tart, pázsit-disznó fölszedéskor attól váltsággal nem 
tartozik, három felett a kiknek tízre nem telik, váltó pénzt 
2 2 pénzt fizetnek», ez az ispánnak jár. Karácsonyban az 
ispánnak minden házas ember 8 8 pénzzel tartozik, egy-egy 
pénzes kenyérrel 3-mal s egy tyúkkal; a ki másnál lakik is. 
tartozik az ispánnak a tyúk kivételével mindezzel. A ki 
a házas emberek közül tyúkot vagy kenyeret nem adhat, 
12 pénzzel tartozik. «A ki eleven díján marad valakinek, 
abból az ispánnak egy forintja jár.» Vér-, orv- paráznabírság 
1—1 frt, kék mutatás 10 d. «A ki reszegheben estwe pana-
szol. reggel nem újítja, semmi helye nincsen.» Az ispán min-
den bírságot a főbírótól vár, senkinek házára nem mehet a 
bíró nélkül. A hatalommondás 120 pénz köztük, annak har-
mada a biróé, két része az ispáné. Egyéb birságból semmi 
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része nem jár a bírónak. Van itt az úr számára való szőlő 8, 
kaszáló 3. Kapuszám 10. Paczalban van fokhagyma-koszorú 
80, lud 7, kappan 12, tyúk 150, vereshagyma 1 köböl, mogyoró 
hagyma 12 koszorú, aszúszilva 3 köböl, dió 2 köböl. 

Bajomban (Paezalhoz való egész jószág) Szent Mihály és 
Szélit György adaja 5 5 frt. A kinek juha van, tizen felül 
akárhány, abból egy esztendős juhval tartozik az ispán szá-
mára. A pázsit-disznó a tiszttartónak jár. A paezaliakkal egy 
erdejök van, «azon törvényben élnek az lizedlő disznó dol-
gából, mint a paezaliak». Borból, búzából nem adnak sem 
tizedet, sem kilenezedet. Az ispánnak nem tartoznak semmi 
fizetéssel, csak a ki birságba esik akként, mint a paezaliak. 
A vajdának 1 frt jár a Szent Mihály adajából. Kapuszám 
puszta házhely 2. 

Badaeson (részbirtok). Szent Mihály adajával nem tar-
tozik a várhoz. Ad négy tretina-tehenet. «A kerestelekiekkel 
egyenlő törvényben élnek.» Ezt a részbirtokot a fejedelem 
Szikszai Andrásnak eonferálta. 

1058-ban Somlyó várához tartozik: Somlyó város, to-
vábbá, mint inlegra possessiók: Kraszna, Máron, Pecsely, 
Balla, Baksa, Szilágy-Bagos, Kárásztelek, összesen 8; mint 
portiók: Perecsen, Újlak, Kerestelek, Csehi, Szoros, (ivör-
telek, Hidvégh, Csizér, Kis-Boján, Boronamező, Bagolyfalva, 
Bogdánháza, Alsó-Bán, I;első-Bán, Ballaháza, Tóthfalu, Túsza, 
Eüzes, Ujvágás, Oláh-Valkó, Alsó-Jáz, Eelső-Jáz, Alsó-(ívű-
in ("»lesén es, Eelső-Gyümölcsénes, Bagolyfalva, Bucsum, a rész-
birtokok száma 20. 

1058 április 0-dikán a somlyai vár tartozékainak Urba-
riuma szerint1 Szilágy-Somlyó városában van 108 jobbágy-
család. (ezek közt Balogh Mihály futóbíró, Pál Gáspár vir-
rasztó a várban, Szőes Ferenez szűcsmesterséggel szolgál. 

1 Orsz. lt. Urb. et Consc. Fasc. 55. Nr. 1. — Czime : «Urbárium Seu Con-
numeratio colonorum jobbagionalium ad Arcem Somlyaiensis pertinentium. In 
Rationem Illrmi. Celssi. Dni. Dni. Clementissi. Prin. Transsiae Georgy Rákóczi. 



2 0 4 I. RÉSZ. VÁRAK. 

Murza Péter varganiesterséggel, Kocsis János futóbíró, Varjú 
György, Pataky Máté nemes emberek, György7 János főbíró, 
György Jakab kulcsár a várban, Somodi Andrásné nemes 
asszony, György Ferencz vinczellér, András Deák nemes em-
ber. Nagy Mihályné, Borbéh7 Boldizsánié nemes asszonyok, 
Borzási János nemes ember, Takács István takácssággal szol-
gál. Kozák János lovászmester, Szőcs Ferencz szűcs, Lippay 
István, Hunyadi Pál, nemes személyek, Nagy András nemes 
ember. Szakács János szakács: Szegedi (iyörgy, Simon 
Pálné, János Deák, Nagy György Mihályné, Pál János Gáspár. 
Beörvei János, Horvát János, Arany Ferencz, Szabó Sámuel, 
Horváth Mátyásné, Maytini, Szent-Tamási, Kerczeghi úr, Katona 
Gergelyné s Máté, Borbély György nemesek, Sütő Márton 
várbeli sütő, Hetei István nemes ember, várbeli porkoláb, 
civilis funduson lakik, Gyarmati Mihály csizmadia, Boldis 
Balázs halász a várhoz, Szolnoki András várhoz való szolga. 
Kőmíves István szénaosztó, Csy András drabant, Karasznai 
Miklós, lova hátán szolgál a várhoz fizetésért, Szűr Szabó 
János évenkint nyolez szűrt ad, Demeter András majorbíró, 
Szőcs Pál négy ködmönt ád, mívével szolgál. Varga Jakab 
kőmívességével szolgál, Varga János fia várbeli drabant, Varga 
Miklós szintén, Varga Mihály várhoz való tizedes, Székely 
István erdőpásztor, Bakos János mészáros a várhoz, Kántor 
András s öescse György majorházhoz szolgálnak, Lajos Ger-
gely «csipleteő bíró», Thóth Márton halász. Soboki Mihály 
egyházfiú, Kőmíves Mihály jövevény, fizetésért szolgál, Boldi-
zsár János csizmadia, még mások is, mívével szolgál, stb., van-
nak azután még drabantok, disznó- tehénpásztorok, béresek. 
Mindennapi szolgálattal tartoznak, a mint a tisztek paran-
csolják. A mesteremberek, a kik mívekkel szolgálnak, bárom 
napi aratással, ugyanannyi szőlőműveléssel s egy napi széna-
gyűjtéssel tartoznak. Szent György, Szent Mihály adóját nem 
adnak s nem is fizettek soha semmiféle pénzadót. Borból, 
búzából tizedet szolgáltatnak a várhoz, kilenczedet nem. 
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Pázsit-disznó tizedet nem adnak, sem váltópénzt. Csak ha 
tilalmas makkos erdőket használnak, akkor tizeddel, váltó-
pénzzel tartoznak. Búzadézmálásnak idején minden ember 
egy-egy «tyükfival» tartozik. Rajból váltópénzzel, még pedig 
minden kosártól két-két pénzzel adóznak. Törvény után való 
tizenkét forintos bírság az urakat illeti. Egy 1703-diki con-
scriptio1 szerint a törvénykezésékben ily módot s szokást 
tartanak: ha valaki pert indít, először az ellenfelét szerdán 
este a város székire ezitáltatja, innen a földesúr székire 
appellálhattak. Ha nemes ember perelt somlvaival, az urak 
székéről ügyét a nemes vármegye elébe vihette. «Bírságok 
iránt ily rend tartatott : ha valaki vétett valamit, ha a vice-
ispán elé érte, ő bírságolta meg, ha az udvarbíró, róhat a 
tiszt, ha pedig a város bírája, ő bírságolta meg, 3 frtos bír-
ság a város hírójáé, a 12 frtos az uraké, ha a város székén 
decidáltatott is a dolog.» 1658-ban össze ír vák a szőlők, szán-
tók, erdők, kaszálók is. Szőlők: a Pulposon megtartana 100 ka-
pást, Térhegy 40 emberre, .luhászhegy 20 kapásra való, kárász-
telkiek művelik, Várhegy 100 kapás, «Yas-Annya» 40 kapás, 
ezt a csehi tisztek műveltetik. Szántó a csehi földön a Hatfa 
bérczin 13, másutt 237, 13, 41 hold. Kaszáló: a gyalakutai 
tóhelyben van egy rét, 25 kaszás. Még a régi boldog emlékű 
Báthori fejedelmek conferáltak volt ide a várhoz évenként a 
deési aknáról 3,333 egész kősót, pénz nélkül, ezt az egész 
jószág tartozik kiszállítani Debreczenbe, a hol jó árért el lehet 
adni s árát az udvarbíró kezébe kell szolgáltatni; de Somlyó 
városa, privilégiuma szerint, nem tartozik abból a sóból mit 
se szállítani, hanem azért a város szállít a várhoz marha 
darabsókat a vár szükségletére annyi szekérrel, a mennyi 
szekér az ökör száma szerint telhetik az előbbi szokás sze-
rint. A korcsma Szent György-naptól fogva Szent Mihálv-

1 Orsz. lt. Urb. et conscriptiones. Fase. 64. Nr. 17. Conscriptio Fiscalita-
tum Trans-Tibiscanarum de anno 1704. 
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napig a földesúré, Szent Mihálvtól Szent György-napig a 
városé. Az 1703-diki eonscriptio szerint foly a íiseus számára 
egy korcsma a katonavároson egész esztendőn át. de az is 
csak Franciskö kapitány idejében kezdődött, akarván ezzel ő 
dézma- s egyéb afféle, ország számára való borokat minél 
hamarabb kiárúltatni. Van két halastó is, melyekben hal bő-
ségesen van; a harmadikat elhagyták, mert nincs hal benne. 
1703-ban van a kraszna vízén egy három bokorkőre járó 
malom, jövedelmének harmada mindig a molnároké; a ma-
lom is a négy Bánfié (t. i. (iyörgy, Farkas, László, Zsigmond). 
Makkos erdeje külön van a városnak s külön a földesuraknak. 

Somlyó a Báthori Gábortól nyert szabadalom- vagy ki-
váltságlevél1 értelmében földesúri dézma, harminczad és 
egyéb tartozás fizetése alól felmentetett. Somlyó locus liber 
baronatus volt. Ennélfogva ott bárki, akárminő nemzet- s 
sorsbeli ember, szabad megtelepedési joggal bírt s onnan 
még földesura sem követelhetett vissza senkit. Ha valaki 
házasodás végett vagy egyéb okból huzamosabb ideig tar-
tózkodott másutt, a visszatérés és télepedés engedelem mel-
lett történhetett. A fiskust illető adót és egyéb tartozásaikat, 
tizedet, kilenezedet nem a vármegye, hanem földesurai kútján 
fizették. Harminczad, vám és egyéb adóktól mentesek vol-
tak. A várhoz csak a szokott tartozást és szolgálatokat kel-
lett teljesíteniök. Per és egyéb ügyködés tekintetében nem a 
vármegye, hanem földesuraik, illetve a vártulajdonosok ható-
sága alá tartoztak. 

Ugyanez Urbárium szerint Perecsen részbirtokon ,~jl csa-
lád van. ezek közt: Szarvadi János főbíró. Máthé István erdő-
bíró, Feszeös István, taksás mészáros, a várhoz ad 150 font 
faggyút, Bartók Mihály most számtartó a várban, Bálint Mi-
hály asztalos. Sajtos Gergelynének egyik íia «kováesmívet ta-

1 Kiadatott 1613 márczius 10-dikén Gyulafehérvárt. Megerősítette Apafi 
1670 február 25-dikén Szgy.). 
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núl Debreezenben», Szász Mihálynak egyik íia csatlós, Szabó 
Tamás azelőtt juhász volt. Szent György adóját nem adnak, 
de már Szent Mihály adójában évenként 22 Irtot tartoznak 
adni a várhoz. Evenként az aknáról kötelesek kiszállítani 
250 darab sói Debreezenbe és ott eladni, árával beszámolni. 
Karácsony és húsvét ajándékaiban minden ember egy-egy 
tyúkkal tartozik; húsvét ajándékában még három bárányt, 
két ludat, egy őzet, három malaczot, két nyulat, két somlyai 
pint vajat, egy somlyai pint mézet tartoznak adni, «karácsony 
élésében» egy juhot, egy őzet, két ludat, három malaczot, 
két nyulat, két somlyai pint vajat, egy pint mézet. Borból, 
búzából és egyes leguminákból1 tizeddel s kilenczeddel tar-
toznak. Búzadézmálásnak idején minden ember egy-egy dézma-
tyúkkal adózik. A rajból tizedet adnak, váltója két dénár. 
Disznóból tizeddel tartoznak, a pázsitról is; ha tíznél több is, 
ha száz is, csak egvgyel. a kinél tízre nem telik, váltója két 
dénár. Bárányokból egész tizeddel tartoznak, váltója ennek 
is kél pénz. 12 frtos bírság az uraké. Mindennapi szolgálatot 
teljesítenek, a mint parancsolják. A perecseniek 200 kapás sző-
lői művelnek, van még egy tíz kapás. A korcsma Szent Gvörgy-
naplól fogva Szent Mihály-napig a földes úré. 1703-diki össze-
írás szerint a Szent Mihály adójával a Bánfi-szer egészen, 
(melyei Rákóczi-szernek neveznek) 14 Írttal tartozik; de mint-
hogy már sokan elfogytak, a földesúr grátiájából «eszten-
dőnként in aliqua parte relaxáltatott».2 Torra, lakadalomra és 
egyéb afféle extraordinaria szükségekre tyúkot, ludat s egyéb 
affélét adnak. A törvénykezésben oly szokást tartottak, hogy 
a falusi székről Somlyó városa elébe, innen a földesúr szé-
kire vitték a pert, a hol vége szakadt. Két forintig való bír-
ság, ha a tiszttartó előbb érte a vétkest, mint a falu bírája, 
a tiszté volt : mindazonáltal a tiszl 1 Irtot vagy 00 pénzt a 
bíráknak szokott adni. A korcsma egész esztendőn át a falué 

1 Hüvelyes vetemények. — - Egy része elengedtetett. 
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volt; a kisasszony napi sokadalomra az urak egy hordó bort 
szoktak adni, mely ha ott el nem kél aznap, a megmaradt 
részt vissza szokták volt Somlyóra hozni. Majorsági szőlő van 
egy darab a Derékhegyen, de már 30 esztendeje elpusztult a 
földindulásban és a rettenetes záporeső miatt, megtartott 25 
embert egy nap. 300 veder bort teremne, ha ép volna. 

Újlak részbirtokon van 1058-ban 13 család. A somlyai 
várhoz puszta háztelek van a faluban 15. Szent György adó-
ját nem adnak, Szent Mihály adójában közösen évenként 
3 forint 50 dénárt. A deési aknáról évenként 48 darab sót 
szállítanak Debreczenbe s ott adnak el, az árát az udvarbíró 
kezébe adják. Karácsony és húsvét ünnepére minden ember 
egy-egy tyúkkal tartozik; két lúddal, egy somlyai itcze vajjal. 
Borból kilenczedet, búzából tizedet adnak. Disznóból, ha száz 
van is, egyet, ha tízre nem telik, a váltója két pénz. RajbóL 
minden tíznek egyikét, váltója két pénz. Búzadézmálásnak 
idején minden ember dézmatyúkkal tartozik. 12 frtos bírság 
a földesúré. Mindennapi szolgálattal tartoznak, a mint a tisz-
tek szolgáltatják őket. Szántóföld, kaszáló van, (a Szentegyház 
alja-rét, Tóhelvrét), három erdejök közös a szorosiakkal: Med-
vés-csere, Keselyűs és Isnekfeő. 

Kerestelek részbirtokon 24 család, ezek közt Kende And-
rás lova hátán szolgál, szabados, Gáli András kullogóban. 
kezesek vannak érte, Rácz György várbeli drabant, Kende 
András «asszonyunk csatlósa». Puszta háztelek 11). Szent 
Mihály adójában 10 frtot adnak a csehiekkel, szorosiakkal és 
györtelkiekkel. A deési aknáról a várhoz adott sóból ugyan-
azokkal 350 darab sót szállítanak Debreczenbe. Karácsony és 
húsvét ajándékában szintén ezekkel «mindenféle élést» nyúj-
tanak. Borból, búzából nem szolgáltatnak dézmát. A dézmáért 
tretinát, vágóbarmot adnak a csehi tisztekkel. Disznóból, ha 
száz van is, egygvel tartoznak, a kié tízre nem telik, váltója 
két dénár. Juhból hasonlókép, ha száz van is, egy juhot ád 
bárányostól, a kié tíz juhra nem telik, egy báránynyal tar-



SOMLYÓ V Y R A . 2 0 9 

tozik. Rajból, lia száz van is, egyet ad, lia tízre nem telik, 
két dénár a váltója. 12 frtos bírság a földesúré. Szolgálatjok 
rendje, mint a többi jobbágynak, a mint a tisztek szolgáltat-
ják, úgy kell szolgálniok. Van mindenik fordulóra egy-egy 
szél majorság szántóföld, egyik a Vidonnyában Kárásztelek 
felől, a másik csehi felől, zabföldek. Korcsma, mint a többi 
jószágban. Szent Györgytől Szent Mihálv-napig «continuálta-
tik az korcsom a rajtok». 

Csehi részbirtokon 27 család, puszta ház négy. Csak 
Szent Mihály adóját adják, ezt is a kerestelkiekkel, szorosiak-
kal s györtelkiekkel közösen 10 Irtot, a várhoz. Karácsony 
és húsvét ünnepére a négy részbirtok: Csehi, Köröstelek, 
Szoros és Györtelek tartoznak évenként adni, húsvétra négy 
bárányt, egy őzet, 25 tyúkot, tyúktojást elegendőt, három 
ludat, négy malaczot, két nyulat, vajat (a somlyai pinttel) 
két pintet, egy pint mézet; karácsonyra viszontag egy juhot, 
egyéb élést, annyit, mint húsvétra mindenféléből. Mivel ezek 
sem borból, sem búzából, sem egyéb leguminájokból dézmát 
nem adnak: a csehi vajdaság alatt levő mind a négy, előbb 
fölsorolt, oláh részbirtok, tretinával tartozik; évenként kö-
zösen szolgáltat be a várhoz tizenhat vágó barmot ; disznó-
ból, juhból, bárányból s rajból a szerint adnak, mint a 
kerestelkiek. 12 frtos bírság, mint a többi jószágban, a földes-
úré. Mindennapi szolgálattal tartoznak. Szántó van a csehi 
völgyön, de nem tudják, hány hold; a Hatfaun 22 hold ; 
kaszáló van három helyen : a Nagv-Rét, továbbá a Girókuti 
Tóhelv, azután a bilgezdi határon 100 100 ember kaszás. 
Tilalmas erdejök nincs, élőerdejök elegendő, a többi rész-
birtokkal közös. A deési aknáról tartoznak évenként a csehi 
vajdasághoz való többi falubelivel (Kerestelek, Szoros, Györ-
telek) 350 darab sót kiszállítani s Debreczenben eladni. A korcs-
mát Szent György-naptól fogva Szent Mihálv-napig magok 
között szokták folytatni. Vám is van; a jövedelme három 
részre oszlik, harmadrésze a vámjövedelemnek a várhoz jár. 

Dr. PETIII MÓR : Szilágy vármegye monogra/)/iiája. II. 1 4 



2 1 0 I. RÉSZ. VÁRAK. 

Szoros részbirtokon 12 család, Szász, Puskás, Ivasko, 
Oláh, Gál, Czitze nevűek. Van egy pusztatelek (Tóth Jánosé). 
Egy fugitivus Bajomban Paczal mellett lakik. A csehiekkel, 
kerestelkiekkel és györtelkiekkel együtt szoktak adni 10 Irtot 
Szent Mihály adójában, egyéb adót nem adnak. Karácsony 
s húsvét élésében is a négy részbirtok közösen adózik, úgy-
szintén a «csehi tisztekre limitált» 350 darab kősót is közösen 
szállítják. Gabonájokból, borukból dézmával nem tartoznak. 
Tretinát a négy falubeli részbirtokkal együtt adnak. Disznó-
ból, juhból, rajból a szerint adóznak, mint a csehiek s keres-
telkiek. 12 frtos bírság köztök a földesúré. Ók is minden-
napi szolgálattal tartoznak. Korcsmáriás dolgából is a várhoz 
a szerint tartoznak, mint a többi jószág. Elő erdejök elég 
van: tilalmas is van, 12 frt tilalom alatt, az újlakiakkal közös. 

Györtelek részbirtokon két család, minden szolgáltatásuk, 
mint a csehieké. 

Hidvég részbirtokon hét család; Kövesdi András csiz-
madia mesterséggel szolgál. Erre a szerre 10 pusztatelket 
mondanak. A bírák azt állítják, hogy ezt a portiót üdvözült 
Báthori Gábor fejedelem adta volt Szénási Mihálynak in-
scriptióban.1 Szénási Mihály leányával Tedi Bálintnak, ennek 
özvegye, Báthori Katának, adta s e részbirtokon kívül három 
ház jobbágyot, zálogba másfélszáz forintban és ezt most Báthori 
Kata posteritási, Wesselényi István successori és Becski György 
bírják. A puszták után való rétek közül egy rétet Tedi Bálint 
Sarmaságon 20 írtban adott, most is oda bírják. Sarmaságon 
Forgács Istvánnál van egy rét. Effélét is állítanak: egy Biró 
Máté nevű paraszt embert nemesített egyik Báthori, annak 
tékozló fia a nemesített örökséget az öreg Ilosvai Erdélyi 
Istvánnak adta, a kinek maradékai: György és István bír ják; 
de «a proprietása ő nagyságokat illeti». Fugitivus: György, 
János maradékai, a kik Szent Miklóson s az Ér mellett lak-

1 T. i. inseriptio pro lidelibus servitiis, hű szolgálat jutalmazásául. 
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nak. Sem Szent (iyörgy, sem Szent Mihály adóját, sem egyéb-
féle élést a várhoz nem adtak eleitől fogva, most sem adnak, 
mivel ország-útjában laknak. Búzából, borból s mindenféle 
leguminákból tizedet s kilenezedet adnak, mint a többi jó-
szág; de sem dézmatvúk, sem pázsitdisznó nem volt eddig 
rajtok. Paráznabírság, egyszóval a 12 frtos b í rsága földesúré; 
az udvarbíró, a falu is büntetheti egy-egy írttal. Mindennapi 
szolgálattal tartoznak. Van egy darab rét, Bott János háza 
után, melyet eddig a várhoz kaszáltak. Tilalmas erdejök nincs, 
élő szabad erdejök elegendő van, közös a többi részjószággal. 
A vám három részre való, a jövedelmét is három részre 
osztják, egy harmadrész a várhoz jár. Mint a többi jószág: 
rendszerint Szent György-naptól fogva Szent Mihály-napig 
tartoznak a várhoz koresmárolni. 

Kraszna város (int. poss.) 111 család, köztük Borbély Mi-
hály eddig szíjgyártó volt. Csapó Mihály öcscse iskolába jár, 
Varga István majorbíró. Tegzes István egyik fia kocsis a 
(somlyai) várban, Nagy (iyörgy szabados katona, Haraklváni 
Mihály várhoz való virrasztó, Szigyártó Gergely tizedes a 
várhoz, Bádon Bertalan főbíró, Medve János malonnnester, stb. 
A mint a bírák referálják, mivel még igen régen: Básta já-
rásakor pusztult volt el az a hely, nem tudják, hogy a puszta 
telkeket kik bírták, az összes 100. A fugitivusok közül Lakatos 
Boldizsár a drágaságban bujdosott el. Szántás idején eszten-
dőn által, a ki egészen maga erejével megy, bárom napot 
tartozik szántani egy héten, három napot magának dolgozik. 
A mikor pedig Somlyóra vetik marhájával s ha valami dolog-
ban egy nap oda jár, másnap nem tartozik szolgálatba menni. 
E mellett mindennapi szolgálattal tartoznak, a mint a tisztek 
parancsolják: szőlőművelésre, mezei munkára. A deési akná-
ról a várhoz deputált sóménnyiségből tartoznak kiszállítani 
Deésről 648 kősót, ezt pedig Debreczenbe kivinni s eladni, 
az árát a somlyai udvarbíró kezébe adni. Idő javán tartoz-
nak a Máll nevű szőlőt megművelni, úgyszintén a somlyai 

15* 



2 1 2 I. RÉSZ. VÁRAK. 

Púpost. Szent Mihály adóját annak előtte évenként adtak 
155 frtot. de ebből 25 irtot az üdvözült Báthoriné asszony 
elengedett s erről donátiójok is van és így most 130 forintot 
tartoznak adni. A somlyai várhoz való korcsma Szent György-
naptól fogva Szent Mihály-napig a földesúré. Szent Mihály-
naptól Szent György-napig a városé. Karácsony és húsvét 
élésében tartoznak adni évenként a két ünnepre: egy juhot, 
négy bárányt, két őzet, hat nyulat, nyolcz malaczot, nyolcz 
ludat, 20 tyúkot, 250 tyúktojást, 12 somlyai itcze vajat, 
hat itcze mézet. Borból, búzából kilenczeddel, tizeddel tar-
toznak; rajméhből is tizeddel, a melyikből nem jut, váltója 
két pénz. Disznajokból pázsittizedről adóznak, ha egy folt 
van, ha tíz is, egygyel tartozik tizedben; a honnan tizedet 
nem fognak, annak váltója két dénár. Törvény szerint való 
12 frtos bírság a földesúré. Majorságszántóföld két járásban 
van, 191 és 134 hold; ezekből, szegény emberektől, elveltek 
24 holdat. A Máll nevű szőlőhegyet, melynek kapálása meg-
tartana 60 embert, Babony Dávid engedte ő nagyságok szá-
mára. Kaszálók a Csatszegben, a Nagy-Béten s a Kelencze-
kertben vannak, 100, 25, 8 kaszások. Krdők: a Mocsár bárdos-
erdő, annak idején jó makktermő; a Cseres a város szabad 
élő erdeje, de 6 8 évvel ezelőtt Somodi András udvarbíró 
tilalom alá vette. A hites bírák állítják, hogy Krasznán, a 
Pándiakon kívül, valamennyi nemes ember van, a sok exempta 
fundus, mind a Báthori urak Somlyóhoz való jószágaiból 
szakadt ki. A melyik nemes ember deficial:1 az olyan exempta 
jószág visszaszáll Somlyóhoz. 

Máron (int. poss.) egyvajdaságalja. 26 család, köztük 
Lupsa Péter vajda, két, várhoz való disznópásztor, stb. Puszta 
háztelek 15. Szent Mihály adójában tartoznak adni 25 frtot. 
Karácsony és húsvét ünnepére a várhoz egy juhot, három 
bárányt, két őzet, két nyulat, négy malaczot, négy ludat. 

1 Vagyis utód nélkül hal meg. 
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32 tyúkot, 120 tyúktojást, két somlyai pint vajat, két pint 
mézet tartoznak beszolgáltatni. Konyhára való vágóbarmot 
tretinában évenként kilenczet adnak. A deési aknáról 225 kő-
sót tartozik kiszállítani ez a egy vajdaságalja, azt Debreczen-
ben a legjobb áron eladni s az árával a várba beszámolni. 
Bor-, búzadézmát nem adnak. Disznóból, juhból a szerint 
dézmálnak, a rajból is, mint a többi falu, váltót is úgy ad-
nak. Mindennapi szolgálattal tartoznak, úgy a hogy paran-
csolják. Korcsmáriásuk, mint a többi jószágé. A 12 forintos 
bír ág a földesúré. Majorságföld 24 hold, a szegény emberek-
től 56 holdat vettek el. A Máronvkert nevű rét a várhoz való 
s kaszálása megtart 100 embert. Van egy jó bárdoserdő, 
makktermő, épületre, tűzre szabad volt «nekik, azt mondják, 
követség által»; de mikor makkot terem, megtiltják. Ezen-
kívül a Csereserdő közös volt ezelőtt; de nemrég tilalmasnak 
fogta a makkját Somodi András, udvarbíró. 

Meszesalji vajdaság alatt van: 1. Csizér részbirtok; 
22 család, köztük Babos Tivadar most vajda. 2. Kis-Boján; 
6 család; puszta házhely 12. A négy fugitivus közül egy Fel-
keezelben lakik, egy pedig Bánffi Zsigmond neve alatt Balla-
házán. Erdejök közös a Bánfíi-urakkal, mikor makkot terem, 
a tizeddisznók fele «ő nagyságoké», fele pedig a Bánffi-uraké. 
Az egy vaj da ságalj a : az öt falubeli részbirtok adója, sóhozása, 
minden szolgálmánva közös. 3. Boronamező; 7 család. 4. Ba-
golyfalva; 7 család, köztük Keresi Mátyás drabant a várhoz. 
5. Bogdánháza; 8 család, köztük Pap Miklós jövevény ember, 
ily föltétel mellett adta jobbágynak magát: évenként tíz hetet 
tartozzék szolgálni, adójában pedig egy forintot adni, a mi-
ről az akkori somlyai udvarbírónak, Somodi Andrásnak, az 
üdvözült Báthori Andrásné asszony parancsolatjából recogni-
tionális levele is van. Ez ideig meg is tartották ebben a szol-
gálatban, «ezután is méltó, hogy megtartsák, mivel jövevény». 

A meszesaljai vajdaságban ez az egyvajdaság alatt levő 
öt falubeli részbirtok Szent Mihály adajában adott a várhoz 
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50 frtot, de az «asszony ő nagysága» 30 frtot engedett. A vaj-
daságalja ad évenként tretinat vágó marhában 20-at. Kará-
csony és húsvét ünnepén adnak 1 juhot, 3 bárányt, 2 özet, 
4 nyulat, 6 malaczot; tyúkot minden egyes ember minde-
nik ünnepre egyet-egyet, 4 ludat, 160 tyúktojást, 6 somlvai 
itcze vajat, mézet (ugyanazon itczével) 6 itczét. «E tisztnek 
vajdája tartozik évenként egy karulylyal.» A vajdaságai ja 
tartozik 300 kősót kiszállítani. Borból, búzából dézmát nem 
adnak. Egy folt disznóból, ha sok is, csak egygyel tartoz-
nak; ha tizen alól van. váltója 2 2 pénz; juhból szintén, 
ha tizen felül, ha sok is, «egy fias juhval» tartoznak, tizen 
alól 2 2 pénz a váltója. Korcsmát Szent (iyörgy naptól 
fogva Szent Mihály napig az uraknak árúinak, azután az 
övék. E vajdaság alatt levő papok, a kik «ő nagyságok» föl-
dén laknak, évenként egy-egy «csergével» tartoznak. 12 frtos 
bírság a földesúré, mint a többi jószágban. Szolgálatjok : a 
mint a tisztek parancsolják. Erdejök elég van, közös a többi 
urakkal s jobbágyokkal. Mikor a Meszes erdeje makkot bő-
ven terem, tizedre disznót fogadnak rá. a tizedbeli jövedelem 
fele «ő nagyságoké, fele pedig a többi földes úré». 

Peeselyi vajdaságalja hat faluval: 1. Peesely (int. poss.) 
27 család és 27 pusztaháztelek. Majorság szántóföld 11 hold. 
Erdejök a falu felett s Bóján felől a falun túl van; makkjok 
tilalmas, az előbbiből épületre való fal a somlvai tisztektől 
nyerhetnek, az utóbbi fájával szabadosak. 

2. Alsó-Bán részbirtok 10 család, 5 pusztatelek. 
3. Felső-Bán részbirtok 4 család, 4 pusztatelek. 
4. Ballaháza részbirtok 0 család, köztük Puskás Pál 

«erdőkerülő puska a várhoz», 2 pusztatelek. 
5. Tóthfalu részbirtok 3 család, 3 pusztatelek. 
6. Túsza részbirtok 5 család, 2 pusztatelek. A peeselyi 

vajdaságalja: e hat részbirtok, évenként ad Szent Mihály 
adajában 30 fr tot ; karácsony- és húsvét-ünnepére, a «két 
idnepre»: 1 juhot, 3 bárányt, 2 őzet. 4 nyulat, 4 ludat, 180 
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tyúkot, 6 malaczot, 6 somlyai itcze vajat, s 6 itcze mézet; 
a deési aknáról évenként 400 drb kősót szállít, tretinát éven-
ként 20-at adnak. A túszai határon van egy Avas nevű erdő, 
melynek makkja s Iája csakis «ő nagyságok» számára való; 
abból másnak még csak abroncsnak való tat sem szabad 
vinni, c ak a várhoz. E tilalmas erdőben van két folvó-
vizecske: pisztrángos, csak «ő nagyságok» számára halász-
szák. Bor-, búzadézmát nem adnak, hanem csak disznajok-
ból, juhaikból, tízből egyet; tizen felül, akármennyi, csak 
egyet, juhból «egy bárányos juhot», ha tizre nem telik 2 2 
pénzén váltják meg. Mindennapi szolgálattal tartoznak, a 
mint panaszolják. Bírságot a szerint adnak, mint a többi 
jószág s a krasznaiak. 

Balla (int. poss.) 52 család, köztük: Boné Mihály főbiró, 
Mátvus István futóbiró, Bálint István ács a várhoz, Deák 
András «tretina marhapásztor», Feszös János fia bujdosóban. 
Pusztatelek 7, fugitivus 4. Szent Mihály adajában adnak 
évenként 50 frtot. Karácsony és húsvétünnepére 1 juhot, 
3 bárányt, 2 őzet, 4 nyulat, 64 tyúkot. 180 tyúktojást, 0 lu-
dat, 6 malaczot, 4 somlyai pint vajat, 2 pint mézet. A deési 
aknáról a várhoz deputalt sómennyiségből kiszállítani s 
Debreczenben eladni tartoznak 400 drbot s az árát a várba 
kell beszolg'áltatniok. Borból, búzából s bárányból a maguk 
földéről való egész dézmát a somlvai ispotályhoz adják, mind-
azt az ispotályme ter szokta megdézmálni. A baksai földön 
is szántanak, de ebből dézmát nem adtak, mivel oláh ülés: 
A kilenczedet borból, búzából, zabból, tönkölyből megadják 
mind a ballai, mind a baksai földről. Disznajokból pázsit-
tizedet, tízből egyet, ha akármennyi, csak egyet adnak, azt 
is a fiataljából fogják ki: a kinek disznója tízre nem telik, 
2 dénár a váltója. Korcsma Szent György naptól fogva Szent 
Mihály napig a földesúré, azontúl a szegény embereké. 12 
frtos bírság a földesúré. A ballaiak maguk egy 80 kapás 
szőlőt művelnek a ballai hegyen a falu végén; majorságföld 
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a Baksa felé való fordulóban 38 hold, a Goroszló felől való 
két helyen 35 hold. Bét Goroszló felől a patak két szélén, 
továbbá a régi Tóhelven 100 kaszás, nagyobbrészét a bal-
laiak kaszálják, egy részét pedig a baksaiak. Van egy régen 
elhagyott halastó, de a sás fölverte. Van a falunak egy Tulso 
nevű erdeje, melynek makkját a méh kelenezéig meg szokták 
tiltani az urak számára, a fajával szabadosan élnek. Szántás 
idején 3 3 napi szántással tartoznak hetenként, harmad-
napja az övék. 

Ezenkívül mindennapi szolgálattal tartoznak, a mikor a 
tisztek parancsolják. 

Baksa (int. poss.) 34 család, köztük Margit Mihály «mol-
nár az ő nagy ágok malmában», Csonka Tamás a barlai 
malomban, Geörbe Lukács futóbíró, Sándor Ignácz vajda. 
Pusztatelek 24, bujdosó jobbágy 0. Szent Mihály adajában 
évenként 40 frtot adnak; tretinat adnak évenként vágó mar-
hát 18-at. karácsony és húsvétünnepére 1 juhot, 3 bárányt, 
2 őzet, 4 nyulat, 4 malaczot, 40 tyúkot, 100 tyúktojást, 4 
ludat, 4 somlyai pint vajat, 2 pint mézet adnak. Tartoz-
nak az aknáról évenként 250 drb kősót kiszállítani Debre-
ezenbe, s árát, a mint eladják, a várba beadni. Bor-, búza-
dézmával nem adóznak, kilenczeddel se, semmiféle vetemé-
nyökből, a tretinát azért adják. Disznóból pázsittizedet, tízből 
egyet, még ha több is, csak egyet adnak, ha pedig tízre 
nem telik, váltója 2 dénár. Julitól hasonlókép egy foltból 
egy bárányos juhval tartoznak, ha tízre nem telik, váltója 
2 dénár. A méh bői is tizen felül, ha akármennyi, egygyel 
tartoznak, ha tízre nem telik, 2 dénár a váltója. A korcs-
máriást úgy folytatják, mint a ballaiak. A szolgálatjok rendje 
is hasonló. A Magura nevű majorságszőlő palántszőlő, 70 ka-
pás. Majorságföld van: az llosva felől való fordulóban egy 
szélben az Érjen 13 hold, ugyanebben a fordulóban 11 hold; 
a falu földe, szegény emberek háza után való volna, hanem 
ezelőtt mintegy 0 esztendővel vette el Somodi András, ud-
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varbiró; a második fordulóban «Eökeöri Tob 1 határa fele» 
24 hold, ez is a lälu földe volt; ugyanebben a fordulóban 
a ballai batár felé 10 hold Árpa nevű föld, most búzatermő, 
ez is a szegény embereké volt, ugyancsak ebben a járásban 
a baksai határon szegény emberek föltörték pusztaháztel-
keiket, 11 holdat, most búzatermő. Kaszáló a nyomás közt, 
4 kaszás, ez is szegény emberé volt, Sassi István udvarbíró 
foglalta el. 

Szilágy-Bagos (poss. int.) 181 család, köztük Lukács Mi-
hály, Borbély Miklós stb. drabant a várhoz, Szalai Miháiv 
szabados varga a várhoz. Lukács István, most főbíió, Képíró 
János «eddig képíró volt a várhoz», Borbély Péter «lova 
hátán szolgál a várhoz», Kőmíves Tamás, mészégető, Kopasz 
Mihály lizedes a várhoz, Hunyadi Pál szabados, lovával 
szolgál, Szőcs Balázs és Péter szabadosok, szőcsök a várhoz, 
Nagy János szabados a várhoz, Szabó Márton, most futosó 
bíró, Csehi Márton vinczcllér a várhoz, Molnár György, 
molnár a bagosi malomban; Yirágh György és Csehi Péter, 
virrasztók a várhoz. Pusztatelek 90, bujdosó jobbágy 13. 
Szent Mihály adajában tartoztak ezelőtt adni évenként 150 
forintot, de az «öreg asszony ő nagysága» elengedett 20 Irtot, 
így csak 130 Irtot szolgáltatnak be. A két ünnepre (karácsony 
és húsvét) 1 juhot, 4 bárányt, 2 őzet, 0 nyulat, 0 malaezot, 
120 tyúkot, 250 tojást, 4 ludat, 0 somlyai pint vajat s 4 pint 
mézet. Borból, búzából és egyéb tavaszi, őszi leguminákból 
kilenczedet s tizedet adnak. A búzabeli dézmájok, sajátkép: 
a búzának hatodrészét adják, vagyis 12 kalangyából 2 kalan-
gyát. Dézmálásnak idején minden ember egy-egy dézma-
tyúkkal tartozik. Disznajokból tízből egyet adnak, ha tizen 
felül akármennyi, csak egyet, mint a többi jószág; ha pedig 
tízre nem telik: mindegyik disznónak váltója 2, pázsit bárány-
ból egyet, ha tízre nem telik, 2 2 pénz a váltója minden 

1 Oköritó helység. 
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báránynak. Rajból hasonló dézmával tartoznak, mint a 
bárányból. Szent György naptól fogva Szent Mihály napig 
a korcsma a földesúré. Szántás idején «ha maga erejével 
megy, három nap tartozik szántani, ha pedig össze fognak 
olyanok, a kiknek több marhája nincs annál a kit befog, az 
is hasonlóképen három napot tartozik szolgálni, ha pedig 
egész ekés ember fog össze, az mindennap tartozik szolgálni». 
Ezenkívül mindennapi szolgálattal tartoznak, a mint a lisz-
tek parancsolják. A deési aknáról Debreczenben 648 kősót 
tartoznak elszállítani s itt eladni a vár számára. 12 frtos bír-
ság a földesúré, mint a többi jószágban. Szőlő: Kertmeghi 
100 kapás, Gecsetetőn 30 kapás. Szántó: a nagy mezőre való 
fordulóban 8 hold. Borsosvölgytőn 3 hold. Erdő: a nagy Nyá-
ros nevű erdőnek a fája, makkja tilalmas, annak végében 
van egy szabad csere; a Középbércz, Kurtabércz, Pete völgye 
nevűt is a falubeliek élik; a Pokol völgye nevű 12 Írttal 
tilalmas, (épületre a somlyai tisztek szoktak adni commissio 
által), a Gyakor-Cser szintén. 

Rézalji vajdaságalja részbirtokok: 
1. Füzes részbirtok 3 család, puszta (). 
2. lTjvágás részbirtok 5 család. Georbe István vajda mos-

tan, pusztatelek ő. 
3. Oláh-Valkó részbirtok 4 család; pusztatelek 5; buj-

dosó jobbágy 2. 
4. Alsó-láz részbirtok 4 család, köztük Pap István «oláh 

pap levén évenként egy esergével és egy karulylyal tartozik 
Somlyóhoz». Pusztatelek van 4, bujdosó jobbágy 1. 

7). Felső-Jáz részbirtok 2 család, 1 pusztatelek. 
(>. Alsó-Gyümölcsénes részbirtok 1 család, 5 pusztatelek 

s 1 bujdosó jobbágy. 
7. Felső-Gvümölcsénes részi). .1 család s 2 pusztatelek. 
8. Bagolyfalva részbirtok 2 család ilhiszti János mész-

égető), pusztatelek 3. E falu határán a Rézen a somlyai vár-
hoz van mészkő elég, hozzá mészkemenczék. 
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9. Bucsum részbirtok. Magdas Demeter s Magdas Mi-
hályné családjai laknak s szolgálnak itt; puszta-telek 1. (Kaz-
nacson 2 pusztatelek.) 

A Rézaljai vajdaság alatt levő fönnebb elősorolt kilencz 
falubeli részbirtok ad évenként Szent Mihály adajában 25 
forintot. Karácsony és húsvét ünnepére az egész vajdaságalja 
ad évenként közösen: 1 juhot, 3 bárányt, 2 őzet, 4 nyulat, 
(j malaczot, 4 ludat, 50 tyúkot, 120 tojást, 0 somlyai itcze vajat, 
(> itcze mézet; húsvét ünnepre egy kövér ökröt ; tretinát 
ezenkívül évenként 21-ct. A vajda tartozik évenként egy ka-
rulylyal. Mindenik vajdának fizetésében Szent Mihály adajá-
ból s (retinából egy-egy forint, egy-egy tretina jár. A dézma-
juhból, ha a várhoz tíz jut egy vajdaságalji jószágból, a 
vajdának juhot is, bárányostól, egyet adnak, de ha tizen alól 
van, semmivel sem tartoznak neki. Dézmát nem adnak 
semmiféle veteményből, mert a tretinát azért adják. De 
disznajokból, tízből egyet, akkor is, ha több tíznél, szintúgy 
a juhból, egy folttól egy bárányos juhot, rajból ép e szerint, 
ha tízre nem telik, 2 2 pénz a váltója. Korcsmáriás dolgá-
ban a szerint tartoznak, mint a többi jószág. Az egy vajda-
ságalji részbirtokok tartoznak évenként 200 kősót kiszállítani 
az aknáról Debreczenbe, ott értékesíteni s árával beszámolni. 
A Réz erdejét közösen élik a részbirtokosok. Mikor disznót 
fogadnak a közös erdő makktermésére, a tizedbeli jövedelem 
fele Somlyó várához való, fele pedig «az több portionatus 
uraké». 

Kárásztelek (poss. int.) 94 család, köztük Dienes Mihály 
fobiíó most, vannak aztán drabantok, 1 szabadó lakatos a 
várhoz, szabados katonák a várhoz, Nagy Imrének armalissa, 
fundusáról exemptiója van idvezült Báthori fejedelemtől, a 
melyet föl is mutatott. Puszta háztelek van 37, még ezen-
kívül is van; de azokat már szántóföldekül foglalták; buj-
dosó jobbágy 13 van. Szent Mihály adajában évenként 120 
forintot adnak. A két ünnepre 1 juhot, 4 bárányt, 2 őzet, 6 
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nyulat, <S malaczot, 110 tyúkot, 250 tojást, 0 ludat, 0 som-
lyai pint vajat. 4 pint mézet. Búzából, borból és egyes őszi 
s tavaszi veteménvekből kilenezedet s tizedet adnak. Disznó-
ból, pázsittizedről, tízből egyet, akármennyi, akkor is; ha 
tízre nem telik, a váltója 2 2 pénz. Rajból, bárányból min-
den tíznek egyikét adják; ha tízre nem telik, 2 2 pénz a 
váltója. Törvény után való 12 fitos bírság az uraké. Szántás 
idején, a ki maga erejével megy, három napot szolgál egy hé-
ten. azután maguknak lesznek három napig. Ezenkívül min-
dennapi szolgálattal tartoznak, a mint a tisztek parancsolják. 
Szőlőt művelni a somlyai hegyre járnak. Debreczenbe 048 
drb kősót tartoznak szállítani s árával beszámolni a várban. 
Majorság szántóföld van Maiadéban 25 hold, az alsó határ-
ban 25 hold, ez a szegény embereké volt; de elvette tő lök 
Somodi András udvarbíró, ugyanazon fordulóban az Alszeghi 
faluvégen van 7 hold. A második fordulóban 47 hold az Őz-
fészken, ez is a szegény embereké volt. 'Erdő van egy Ara-
nyos-Cser nevű tilalmas erdő a várhoz; egy másik «Ereszvin», 
mely ezelőtt a falu számára való volt. ezt Somodi András el-
foglalta, most is tilalmas 12 frttal, «ebből követséggel szoktak 
adni a szegény embereknek». Kaszáló az Aranyos-Cser kör-
nyéke, régen majorság szántóföld. Az idvezült öreg Báthori 
Andrásné «mostani kegyelmes asszonyunkkal» a kárász-
telki ispotály számára hét koldus fentartására i\ következő 
benefieiumot tették: e falubeli dézmabúzából 40 kalangya-
búzát. dézmaborból 5 öreg csebret. 5 bárányt, majorság-
disznóból 1-et, minden héten egy-egy szekér fát 12 frt bírság 
alatt. «Ezt snb anathema adták ki ő Xgok». Vízi malmok a 
somlyai várhoz: Somlyón 1, három bokor kőre, Krasznán 2, 
négy bokor köre, Balián 1. két bokor kőre, Bagoson 1, két 
bokor köre, Baksán 1, egy bokor kőre. «Ezek minden esz-
közükkel megvannak». 

Az 1658-diki urbárium megjegyzi, van egy Hosszu-Aszó 
nevű régen elpusztult puszta faluhely, melynek kaszálója 
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250 kaszás s rég elhagyott sovány szántóföldjei is vannak. 
A faluhelyhez a Meszes túlsó felében van egy Gerebencs 
nevű erdő, melynek fele részét a Bánffiak bírják. A Bőrmén-
patak mellett 100 kaszás rét. 

A somlvai jó zágon kívül Somlyó várához dézmáló faluk 
a Szilágyban Krasznavármegyében Ilosva és Borzás még, oly 
módon, hogy 

1. Ilosván, az erdélyi part iumhoz való részről, a paraszt 
emberek régtől fogva tizeddézmát adnak borból, búzából és 
egyéb őszi s tava zi vetemények bői. 

2. A borzási szőlős emberek a bagosi hegyen művelt 
szőleikből a borból tizedet s kilenezedet adnak Somlyó 
várához. 

1658-ban a somlvai vár tartozékaiban a családok száma: 
871 párnak 1217 íia; lovuk 179, ökrük 2462, tehenök 2258, 
juhuk 799, disznójok 3323, méhrajuk 635. Azok között a 
marhával szolgáló jobbágyok száma 495, kiknek ökre 2040, 
nvolcz ökörrel számítva tesz 255 ekeszámot; gyalogszerben 
szolgáló jobbágy 165. özvegyi szerben szolgáló özvegyek száma 
14, szabados lovas katonáké 22, drabantok a várhoz 36, ispá-
nok s oláh vajdák négyen vannak, jobbágyból álló béres 11, 
majorok, bírák, gondviselők négyen, azután még majorok a 
majorság körül (özvegyek) szintén négyen, marhapásztor 5, 
disznópásztor 6, mesterségekkel szolgáló jobbágy 52, fő- és 
vajdabíró 10, virrasztó a várhoz 4, taksás mészáros 1, esépel-
tető bíró 2, erdőpásztor 4, armalisos (exemptus) nemes 4, ar-
malisos (de fundusok nem exemptus) nemes 29, fugitivus el-
szegényedett jobbágy 59. Az egész somlvai jószágnak eszten-
dőnkint való adaja, pénzben 615 Irt 50 kr. ; só, melyet a deési 
aknáról tartozik az egész jószág (Somlyó városa kivételével) 
a vámsóval együtt Debreczenbe kiszállítani, ott eladni s az 
árát a vár részére az udvarbíró kezéhez szolgáltatni 4367 drb. 
Tretina, vagy vágómarha az oláh jószágról 105, juh fiastól 9, 
bárány 34, őz 9. nyúl 44, malaez 60, lúd 49. tyúk 709; 
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némely falvak ezenkívül is adnak «emberszámra hol többet, 
hol kevesebbet»; tyúktojás 1210. méz 24 somlyai itcze, vaj 
82 somlyai itcze, karulymadár a 4 oláh vajdától 4. Puszta-
háztelek van 402. Majorságszőlőhegy van a várhoz 12. melyek 
megkapálása egy nap megtart 800 embert ; majorságszántó-
föld 1024 hold. ezenkívül négy szél, a melynek holdszáma 
nem tudható; majorságrét 17, melyek kaszálása egy nap 
megtart 1000 embert ; halastó 4. ebből kettő halas, kettő 
tisztítást kiván; bárdos, makktermés idején tilalmas erdő a 
várhoz 21; vám, melynek csak harmada já r Somlyóhoz 2; 
vízimalom a várhoz (j. melyek 12 bokor kőre forognak. 

1658-ban a somlyai. krasznai. ballai és kárásztelki ma-
jorságokban van összesen 35 buzaasztag (negyed-, harmadévi 
s tavalyi), a melyekről nem tudják a mostani tisztek, hogy 
hány kalangyát tartalmaznak; tavalyi rozsasztag Somlyón és 
Krasznán 5. zabasztag Somlyón, Krasznán, Balián, Kárász-
telken tavalyi 17, kölesszalmájában, 3 kazallal, len szalmájá-
ban magvastól 4 kazal, széna Somlyón, Krasznán, Balián 124 
kazal. Búzaszem van a várban, Baboson, Kárásztelken 
mégy kolosvári vékát számítva egy köbölre) 538 köböl, zab-
szem ezeken a helyeken 384 köböl, köz és fehér liszt 73 
köböl, lencse 11. borsó 12. köles 24, kendermag 12, ocsu, 
búza alja 25, korpa 50, dió 4 ' 2 , aszúgyümölcs \\XU köböl, 
szalonna 108 drb, orja 58, háj 65, brenzatúró dézsákban és 
bodonban 13 edénynyel (in vasculis), színvaj fazekakban 54 
somlyai itczével, méz két átalagban (a somlyai cseberrel) 
5 cseber, 0 pint, viasz darabokban 05 font, olvasztott faggyú 
215 font; pénzen vett majorság- s dézmaborok (tavalyi) 80 
hordóval (in vasis et vasculis), melyekben van somlyai cseber 
bor (egy somlyai cseber tesz három váradi csebret) 235 
{somlyai) cseber, 8 pint; három éves ó-bor 29 hordóval, 
mely 02 csebret s 0 pintet tartalmaz, borseprű 4 edénynyel 
(in vasis) 131

 2 csöbör, égett bor (in vasculis 2) 1 csöbör 8 
pint, eczet 6 általagban, «ki félig, ki alább», t. i. már meg-
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hiánvosítva. Marha-állomány: a somlyai, krasznai, ballai és 
kárászlelki majorságokban: öreg béres ökrök és já rmos tul-
kok 92, öreg tehén 78, bika 3, harmadfű és tavalyi ökör 
és üszőtinók 24, ez idei apró borjú 30, összesen 231; ménes: 
öreg kanezaló 51, negvedfű csődörcsikó 5, tavalyi csődör-
csikó 14, tavalyi kanezacsikó 12, összesen 82. J u h : két nyáj-
ban öreg juh 184, ürű kossal együtt 43, tavalyi jerke bárány 
04, idei bárány 108, öreg kecske bakkal együtt 33, tavalyi s 
ezidei gidó 23, szamár 1. Összesen 485. Disznók stb. 

A szilágysomlvai uradalom jobbágyainak szolgálmányai-
ról, e szakasz befejezéseül, közlöm alább egészben Báthory 
Zsófiának 1069-diki rendelését, mely így hangzik: Mi Báthory 
Zsófia, néhai méltóságos II. Rákóczy György uram, erdélyi 
fejedelemnek, Magyarország részei urának, és Székelyek is-
pánjának etc. meghagyott özvegye: adjuk tudtára mindenek-
nek, a kiknek illik, e levelünknek rendiben, hogy mi kegyel-
mesen megtekintvén szilágysomlvai jószágunknak mostani 
állapotra nézve terhes és galibás voltokat, s más okokat is 
föntartván, melyben akarván nekik könnyebbséget szerez-
nünk, (usque ad beneplacitum nostrum) tettünk ily rendelést 
azon jószágunkban, az következendő mód szerint: 

1. A somlyai promontóriomon s más helyütt levő ma-
jorságszőleinknek míveltetése, s úgy ahhoz tartozandó hor-
dóknak csináltatása, és körülöttük való mindennemű bajló-
dása, a minthogy a borok Somlyóra való beszállítása is (ide-
értvén azt is, hogy annak idejében korcsomáinkra hordóstól 
a borokat elvitessék) a régi szokás szerint föntmaradjon. 

2. Az malmokbul praeveniálandó jövedelem mi számunkra 
pereipiáltatván, azon malmok körül való munkát is valami-
kor az szükség kívánja, szilágy omlyai jószágunk tartozzék 
priest á lni. 

3. A makkos erdők a mi számunkra tilalomban tartas-
sanak, és a makkról való tized, mind idegentől s mind 
penig magunk jobbágyitól mi számunkra exigáltassék; azon-
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kívül hogyha sertésmarháinkat makkra hajtatjuk, őrző s 
vigyázó embereket elegendőket tartozzanak melléjök adni, 
mindaddig míg ott lesznek, s Gyarmatig is mikor vissza-
hajtatjuk, mellettök legyenek, s úgy eleikben Gyarmatig is 
jönni. 

4. A szőlőkből való dézma is a mi számunkra exigál-
tassék. 

5. A korcsomáltatás Szent György naptól fogvást Szent 
Mihály napig miénk légyen; Szent Mihály naptól fogvást 
Szent György napig a jószágé. 

(1 Négy szabados a mi szolgálatunkra köteles légven; 
kerülő is a mennyi elégséges az erdő körül ; kik is ugyan 
közülök (egy molnármesterrel, a kiknek vigyázása s gond-
viselése alatt lesznek malmaink) excipiálva lesznek. 

7. Borainkat kiszállíttatni a mikor szükséges, Gvarmatig 
somlyai jószágunk tartozzék. 

8. Minden sátoros ünnepekben egy-egy hordó bornak 
kiárultatásával, a jószág, úgymint : a három vajdaság: Csehi, 
Meszesalja, Rézalja tartozzék, a mint annak előtte szokás volt, 
mely borokat tiszteink osztanak ki annak idejében közikben. 

9. Most mindjárt egy jó sóházat tartozzanak csinálni, 
azután is olyan aprólékost tatarozni, ha kívántatik, és azon 
sóház mellett egv hites embert tartozzanak tartani, ki is 
ugyan közülök excipiálva lészen. Ezeken kivül mindennémü 
szolgálatjokat megirt szil ágy somlyai jószágunkbelieknek, úgy-
mint : szántást, vetést, aratást, kaszálást, szénatakarást, sze-
kerezést és holmi úr dolgára való járásokat, s ekkédiglen 
tartozott vagy tartozandó akármi pénzbéli és tyúk, lud, tyúk 
haszna és akármiféle adózásokat; buza és akármi egyéb 
vetéseknek mi számunkra járandó dézmájokat, kivévén mind-
azonáltal a régi szokás szerint való catholicus plébánusok-
nak járandó dézmát, és az ispotályba valót is, melyet tar-
tozzanak administrálni, és az scholát is építeni (az keresz-
tyénség is magával azt hozván), azonkívül juhokból, méhek-
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bői és sertésekből mi számunkra conveniálandó pázsittized-
jeket annihiláltuk, relaxáltuk, s azoktól immunisokká tettük. 

Animálván eziránt is kegyelmesen, liogv a magunk saját 
majorságföldeinket, kaszáló réteinket maguk köziben oszt-
hassák, s halászó vizeinkkel (a halastóknak gátjára is mind-
azonáltal, magok viseljenek gondot) s füveiő erdeinkkel együtt, 
annak hasznát, ususát vehessék. 

Hoe tarnen per expressum addito, hogy a szőlőknek 
miveltetésében s holmi egyéb dolgokban is, melyek törvé-
nyesek, az egész jó zág, somlyai udvarbiránktól dependáljon. 

Mindezek a prsedeelarált immunitások helyett, megirt 
szilágvsomlyai jószágunk kettőt tartozzanak hiven és igazán 
prsestálni: 1. Bizonyos szánni sót, saját pénzükön veendőt, 
Somlyóig szállítani, úgy penig, hogy a mikor kiszállítják, az 
útban jó vigyázás legyen reá, mert ha easu quo, gondvise-
letlenségek miatt kárt vallanánk, ő magok pótolják meg 
kárunkat, mely bizonyos szánni sóknak kiszállítását egy vagy 
két hét alatt igen könnyen prsestálhatják. 2. Bizonyos számú 
jó ökröket esztendőnkint prsestálni, melyeket is ugyan ma-
gok tartozzanak, jó mód alatt, Pünkösd hetiben, Szilágyból 
Gyarmatra kihajtani. 

Mely két dolognak fogyatkozás nélkül való prsestálását az 
egész jószágon e következendő rend szerint kívánjuk: 1. Som-
Ivó tartozzék sót kiszállítani 1008 kősót és 12 számú jó ökröt 
annuatim prsestálni. 2. Kraszna 2176 kősót és 17 számú ökröt. 
3. Bagos 070 kősót és 10 ökröt. 4. Csehi 176 kősót és 2 jó 
ökröt. 5. Újlak 208 kősót és 2 ökröt. 0. Szoros 176 kősót, 
marhát penig egyet sem tartozik prsestálni. 7. Györgytelek 
(S0 kősót s 2 ökröt. 8. Kerestelek 192 kősót s 2 ökröt. 9. Ká-
rásztelek 704 kősót s 10 ökröt. 10. Széplak 464 kősót s mar-
hát 2-őt. 11. Máron 336 kősót s 4 ökröt. 12. Zovány 224 kő-
sót s 3 ökröt. 13. Balla 732 kősót s 12 marhát . 14. Baksa 
688 kősót, 9 ökröt. 15. Goroszló 576 kősót, 6 marhát. 16. Eg-
respatak 704 kősót, 7 ökröt. 17 Varsolez 400 kősót, 5 ökröt. 

Dr. PETIU MÓR: Szilágy vármegye monographiája. II. 1 • 
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18. Perecsen 592 kősót, / ökröt. 19. Bogdán háza 144 kősót, 
2 ökröt. 20. Csizér 3 marhát, sót nem tartozik szállítani. 21. 
Bóján 2 marhát, sónak szállításával ez is nem tartozik. 22. 
Boronamező 3 ökröt, ezen három falu sónak szállításától 
exemptus. 23. Pecsely 224 kősót, 2 ökröt. 24. Hidvég, Füzes. 
Ujvágás, Oláh-Valkó, Jaáz, Felső-Jaáz, Felső-Gvümölcsénes, 
Buczon portióink: 304 kősót, s 4 jó ökröt tartozik, és tartoz-
nak. a felül megirt mód szerint, annuatim prsestálni; úgy-
mint sót: in summa kiszállíttatni 11.442, s jó erejében való 
ökröket penig, annuatim, mi számunkra az egész somlyai 
jószág: 128 administrálni tartozik. 

Parancsolván kegyelmesen somlyai udvarbiránknak, utána 
lévő tiszteinknek és azon Somlyóhoz tartozó városi és falusi 
biráinknak. s mindeneknek, valakiket ezen dolog illetne, mo -
taniaknak és jövendőbelieknek, ez kegyelmes annuentiánkat 
igv értvén, megirt szilágysom Iva i jószágunkhoz, módis et 
conditionibus prsemissis abban őket megtartsák és tartassák. 
Nec secus facturi. Datum in oppido nostro Beregszász die 
25. mensis augusti. Anno domini 1669. Sofia Bátori s. k. (P. h.) 
Correcta per me Franciscum Tarczali suse celsitudinis juratum 
scribam s. k.1 

6. Várnagyok, várkapitányok. 

Ágostonnak, tán e Somlyó várnagyának Kinizsi Pál, te-
mesi főispán birtokot adományozott (a Podarban, Veszprém 
vármegyében levő birtokrészeit) s e birtokadományozást Má-
tyás király 1483 április 16-dikán megerősíti.2 

1548-ban özvegy Telegdi Katalin és f á tho r i Szaniszlófi 
András Somlyó várának igazgatója Literátus Tamás.:í 

1653-ban a somlyai vár provisora Somogyi András, ki-

1 Eredetije az Orsz. Levéltárban N. R. A. fasc. 762. nr. 44. Közölte a 
Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. V. évf. 2. füzet 102—104. 1. — 2 Hazai Ok-
mánytár, II. köt. 366. lap. — Lelesz, Act. an. 1548. fasc. 4. nr. 88. 
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nek Rákóczi (ivörgy, hűséges szolgálatok jutalmául, nemes-
séget ad.1 

Somlyó várának 1578-ban Harakláni László volt provisora. 
1594 szeptember 6-dikán, Kolozsvárt, Gyulafi László fel-

szólítja Massay Ferencz szilágysomlvai udvarbirót, hogy ne 
bántsa Haraklyáni Pált, a kinek «vámkerekét levágatta és 
házából sawat kihalhatta».2 Szeptember 28-dikán, Gyulafehér-
várt , Báthori Zsigmond fejedelem megparancsolja Massay 
Ferencznek, a somlyai várnagynak, hogy «Hieremiasnak, az 
Báthori István» volt «orgonassának» «valamij ruhaia, keönweij 
és egyéb marhaia ott Somiion» volt, adja ki,:í majd azt írja 
Massai Ferencznek, az ő somlyai udvarbírájának: «Az kgmd le-
velebeol megertettenek, mvtth vr kgmed az partosok marhaja 
feleol, hogy noha kgmed zorgalmatossaggal ereithe wolt volna 
azoknak eozwe keresese feleol, de semmij affele eltekozlot 
marha nem talaltatnek, myvel hogy weletlenen es hertelen 
mindent eggyewt tapaztaltak wolna az odamenetelkor, mynd-
azonaltal meegys, ha my ezutanys kgmed fylebe esnek, eretthe 
legien kgmed. Thamasfalwy Dienest hogy megh fogtak és most 
ott Somiion vagyon vasban fogwa, azt iol chielekette kgmed 
hogy ertheseunkre atta, kyt myndaddygh ott fogwa tarchy, az 
mvgh my teolleonk ynnetmas tanúságod lezen feleole».4 

1595-ben Horvát János, somlyói tiszttartó április 29-diké-
ről levelet ír Kornis Gáspár tanácsúrnak, melyben értesíti, 
hogy Mária Krisztiernának, Báthori Zsigmond jegyesének fo-
gadására nagyban készül: lesz vágni való tehén 25, borjú 24, 
bárány 81, tyúk 653, kappan 167. malacz 122, tyúktojás 5200, 
vaj 25 pint stb.5 

1672-ben Somlyó főkapitánya Báníi Dénes.6 

1670 szeptember 27-dikén Somlyó végvárban Kenészlőr 

1 Orsz. L. gyulafehérvári kápt. oszt. XXVI. erd. fej. Liber Regius 473 
475. 1. — 2 Eredetije a Nagyváradi Múzeumban elhelyezett Bölöni lt.-ban. 
3 U. o. — 4 U. o. — 5 A levelet előbb közöltem. 148. lap. 2. sz. jegyzet. 
6 Nemz. Muz. Becski-lt. 

15* 
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Keresztes András a várkapitány, a ki előtt, meg Moesolyai Sas 
Mátyás, a kincstári adóknak a magyarországi részekben főadó-
szedője, Somlyai Bornemissza Sámuel és Ilosvai Dohai Gvörgy, 

mint a somlyai fejedelemi törvényszék tagjai előtt, Szentjobbi 
Hamvay Gáspárné Béli Anna egy Pántos Péter nevű akkori 
(Bihar vm.) jobbágytól 170 frtnvi adóssága lefizetését követeli.1 

Keresztes András 1(571 január 21-dikén Somlyón kelt 
levele szerint Közép-Szolnok vármegye főhivatalnokaihoz a 
generalis levelét Bideskuti Ferencztől elküldte. 

Keresztes András, a somlyói vár kapitánya szerepel abban 
az ügyben is. midőn ifjú Rákóczi György fejedelem özvegyétől 
Báthori Zsófiától bizonyos Rhédei elfoglalta Szaniszló birtokát 
és valamennyi ősi javait (Később az özvegy visszanyerte azo-
kat.)2 Keresztes Andrással a törökök sehogy sem voltak meg-

1 Kiadta az okiratot: Erdöteleki György krasznavármegyei jegyző. (Ere-
detije B. lt., N.-váradi Múzeum.) — 2 Ifjú Bákóczi György fejedelem özvegyé-
nek Báthori Zsófiának emlékirata átiratban. Bl. tasc. V. nr. 6. 

K E R E S Z T E S A N D R Á S ALÁÍRÁSA. 
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elégedve, sürgeti is a porta, hogy «a somlvai kapitány e nyug-
hatatlan és a törökkel ellenkező férfiú tétessék le». 

A rendek azonban nem engedtek, attól tartván, hogy majd 
a török fog küldeni a végvárakba tiszteket, Keresztest állásá-
ban továbbra is megtartották.1 A kolozsvári kapitány Bánfi 
Dénes volt, a kinek birtokaihoz tartozott a somlvai uradalom 
is s így a parancs őt illette. A Bánfi Dénes elleni vádpon-
tok egyike ez volt: «Hivatala hatalmával való visszaélés, p. o., 
hogy Keresztes Andrást, a neki alárendelt somlvai kapitányt 
a fővezér parancsa ellenére tisztéből letenni nem engedte, a 
partiumbeliek követeit a fejedelemhez nem bocsátotta, a kö-
veteket sarczolta, akasztással fenyegető parancsokkal rendelte 
el a vármegyéknél a fölkelést, a omlyai korcsmát, malmot 

stb., mely az őrség fizetésére rendeltetett, magának foglalta, 
az ősöknek drágán beszámított búzával és disznóval fizetett»." 

Azután Olasz Ferencz a kapitány. 
I(j75-ben Olasz Ferencz somlyói kapitánynak megren-

delték, hogy ha Wesselényi neje Hadadból biztonsága érdeké-
ben el akarna távozni, Somlyón csak csekély számú kísérőjé-
vel adjon neki szállást. Oly nagy bizalmatlansággal viseltettek 
az erdélyiek a «magyarországi hadak vezére» iránt. 

1075 január 3-dikán Apafi Mihály fejedelem utasítja 
(iverőfi Györgyöt, hogy Olasz Ferencz somlyói kapitánynak 
a Bánfi Dienes pénzéből «száz imperiális tallérokat» fizessen 
ki. Január 18-dikán pedig Olasz Ferencz beismeri és nvug-

1 Egyetemes magyar eneyklopaedia. Kiadja a Szt. István-társulat. A Bánfi 
Déliesről írt czikkely. — 2 U. o. — A n g y a l Dávid: Thököly Imre 93. 1. Olasz 
Fereneznek ez évből való szolgálati utasítását A török hódoltság kora ez. feje-
zetben közlöm. (I. köt. 329. 1.) 

OLASZ KERIÍNCZ ALAIRASA. 
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tatja, hogy Gyerőfi Györgytől 50 aranyat, a mi 100 imperiá-
iis tallérnak felel meg, tényleg átvett.1. 

1070 deczember 11-dikén írja Tököli: «Igen közel lévén 
Somlyó, látás kedveért Franciscóhoz, a somlyai kapitányhoz 
szánkáztam s ezen nap helyben is voltam; ma mind nappal 
s mind éjjel kemény idő lőn.»2 

Ez a Francziskó Bialis Olasz Ferencz, a ki 1680 előtt 
két ízben három-három évig volt Somlyó vára kapitánya, 
II. Rákóczi György idejében jött Olaszországból Erdélybe s a 
törökök elleni harczokban, mint magyar, német és szemén 
gyalogosok kapitánya kiváló részt vett; a gyalui harezban is 
ott volt és onnan a sebesült Rákóczival együtt kijött Magyar-
országra. Kemény János fejedelem a fogarasi vár kapitányává 
nevezte ki, mely állásban körülbelül 1663 szeptember végéig 
megmaradt s időközben honfiusítva lett. Később mint Apafi 
német gyalogosainak főkapitánya nevezetes szerepet vitt Apafi 
harczaiban. Ezután lett Somlyó kapitánya. Apafinak 1675 
január 3-dikán kelt s Gyerőfi Györgyhöz intézett rendeleté-
ben ezek olvashatók: «Ferencz kapitány hívünkhöz akarván 
az ő hűségeért kegyelmességünket mutatnunk, ahhoz képest, 
mivel ő kegyelmét mostan újólag ismét az előbbi somlyai ka-
pitányságnak tisztében akarjuk beállítani, ki fogyatkozott álla-
pottal lévén, conferáltunk 100 tallért stb. 1680-ban nyugalomra 
vágyva, Olaszor zágba visszatelepedni óhajtván, Apafitól ajánló 
levelet kért, mit is a fejedelem az ő és négy íia számára már-
czius 10-dikén kiállíttatott. Elutazási szándékára befolyással 
lehetett ama körülmény is, hogy 1679-ben Béldi Pál párthívei-
vel őt is elfogták, azonban «mint ártatlant reversalisra mind-
járt elbocsáták».3 Valószínűleg nem utazott ki. mert 1684-től 
ismét szerepel, mint Somlyóvára kapitánya. 

1684-ben Olasz Ferencz, a somlyói pnesidium főkapitánya 

1 Történelmi Tár 1881-diki évfolyam 737. 1. 2 Torma Károly: Késmárki 
Tököli] Imre naplója 1676 —1678. 4. 1. — Gr. Lázár Miklós: Erdély főispánjai. 
Századok. 1889. évi". 234—235. 1. 
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főispáni jogot is gyakorolt. Marosi István, egrespataki pap is 
írja Kraszna vármegyéről, hogy «somlyai kapitány supremus 
comese». 

1685 május 21-én Olasz Ferencz krasznamegyei főispán 
és somlyói főkapitány.1 

1690 deczember 3-dikán még mindig somlyói főkapitány, 
és 1696-ban is Kraszna vármegye főispánja. 

1683 május 28-dikán, a mikor, — a mint Apafi Mihálynak 
jelentik a fejedelem parancslevelével Varjú Mihály, kraszna-
megyei assessor s mások Somlyóra mentek: ott nemzetes vice-
kapitány uramat Tövessi Dánielt, «a várban a vár előtt levő 
kerítésben a színben találták», Almási Lászlót a maga házá-
nál, slb., a mikor i nekik, mint executoroknak külön-külön 
megtiltották, hogy a bírói zár alatt levő (kövesdi) jó zágot Ke-
mény Simonné embereinek kezébe ne bocsássák.2 

1686 január 29-dike előtt Ladányi János a somlyói vár-
őrség lovas zászlótartója volt. A somlyai kapitány azon kí-
vánságára. hogy inquisitorokat kell küldeni az ő felügyelete 
alatt esett «holmi insolentiák», huza-vonák megvizsgálására, 
a balázsfalvi deputatió Inczédi Györgyöt nevezi ki egy más 
deákkal 1687 julius 4-dikén. 

1688 márczius 18-dikán Halniágyi János a somlyai vég-
vár esküdt expeditora. 1690 január 28-dikán Halmágyi elis-
meri. hogy Jurenda Simontól a Somlyón levő német kato-
nák eltartására 7 napra való pénzt, naponkint 12 frtot, azaz 
összesen 84 frtot felvett; hasonlókép nyugtatja a febr. 3-dikán, 
febr. 10-dikén és febr. 17-dikén felvett 84—84 írtról. Guthy 
István alispán pedig nyugtatja azon 48 Írtról, melyet 320 kő-
sónak Somlyótól Margitéig való viteléért felvett.4 

II. Rákóczi Ferencz fejedelem somlyai kapitánynak ne-
vezte ki Bánfi Lászlót, ki «tovább két esztendőnél volt ebben 
a bajos, nyomorúságos szolgálatban.» Szép hadat adott direc-

1 Nagyv. Muz. Bit. e. — 2 \V1. — 3 Alvinczi Péter Okmánytára II. köt. 
169. lap. — 4 Szgy. 
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tiója alá, lova t é hajdút, az erdélyi és váradi ellenségre vi-
gyázott.1 

Csereitől már tudjuk, hogy ebben az időben Boér Ferenez 
is kapitánya volt.2 

Mezőtelegdi Miskolezv Istvánt ismerjük még (meghalt 
1708-ban) a somlyói várkapitányok közül. 

7. Regék Somlyóról 

SÓLYOMKŐ. 

A somlyói Magura egyik hegynyilásában, az úgynevezett 
Csorgó patak eredetéhez közel, fent a Szarvashegy nyugoti 
gerinezén, egy kiváló magas sziklát találunk. E sziklát Sólyom-
kőnek nevezik, melyhez a szájhagyomány szerint a követ-
kező történetke fűződik. 

Negyedik Béla uralkodása alatt, a tatárjárás idejében, 
Sz.-Somlyónak már volt egy kis vára. Ide vonta meg magát 
az ellenséges hadak elől a vidék kicsinye, nagyja, reá bízni 
életét és vagyonát a csekély várőrségre. Az őrség parancs-
noka egy Sólyom nevezetű őrmester volt. ki mint kitűnő 
íjász is kimagaslott az őrség többi tagjai sorából. 

A tatárok e kis várat sem kímélték meg, s a ki őrség-
hez mérten roppant erővel támadták meg azt. Sólyom és 
társai hősiesen védték a várat s az ellenséges hadakban nagy 
pusztítást vittek véghez; főleg Sólyom nyilvesszei sok tatár 
harczost küldtek a más világra. .lói is ismerték őt a tatárok 
s legfőbb vágyuk volt e jó íjászt kézre keríteni. 

A hosszan tartó ostrom alatt végre nagyon leapadt a 
várőrség száma; s midőn látták, hogy a várat megvédeni 
nem tudják, Sólvom és társai kirohantak a várból s keresztül 
törvén magokat az ellenség sorain, a Csorgó patakon föl. a 
hegyek közé menekültek. Midőn az üldözőket jó mélyen be-
csalták a hegyszorosba. Sólyom egy magas kőszikla mögé 

1 Bánffi László jegyzetei. (Megj. Történelmi Tár 1882. évi 2. í'iizet. 341. 1.) — 
- ("serei: Históriája, 322 1. 
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rejtőzött el, honnan jól irányzott nyilvesszeivel egyenként 
szedte le az előtörő tatárokat, kik a patak szűk medrén kö-
vetni tudták a menekülőket. így mentette meg Sólyom úgy 
a maga, mint társai életét a tatárok üldözésétől. A sziklát, 
mely mögött Sólyom a támadó állást elfoglalta, a nép róla 
Sólvomkövének=Sólyomkőnek nevezte el s így nevezi ma is. 

REGE A SÁRKÁNYLYUKRÓL. 

Szilágy-Somlyó várossal átellenben a Púposhegy északi 
lejtőjén, egy kiálló szikla alatt, pinczealakú lyuk látható, melyet 
a nép sárkány lyuknak nevez s melyről a következőket regéli. 

Réges-régen, a mikor a Kraszna-folyó még oly nagy volt. 
hogy vize a keskeny völgyet egészben elborította, a már em-
lített szikla alatti lyukban egy hétfejű sárkány lakott. E szörny, 
mivel embert, állatot egyaránt pusztított, valóságos réme volt 
e vidéknek elannyira, hogy itt állandóan semminemű élőlény 
megtelepedni nem mert s ekként a vidék csaknem lakatlan 
volt. Halálfia lett bárki is, ki e szörnyűvel szembeszállott, s 
őt megtámadni merte. Akadt ugyan több hős, ki hírnevet 
akarván szerezni magának, öldöklő fegyverével útját állotta 
a sárkánynak, megvívta vele a halálharczot, de mit sem ért 
el egyebet, minthogy a sárkánynak valamelyik fejét levágta, 
vagy másként megsebesítette. A sok küzdelemben a sárkány 
is elvesztett hat fejet, s farkának nagy részét, mind e mellett 
egy léjét és csonka testét is uralta a környék. 

Egy Bátor nevű hős férfi élt azon időben a Magura 
hegyre épült sziklavárában. Egy tündérnőbe lett szerelmes 
e férfi, ámde a tündérnő csak oly föltétel alatt Ígérte kezét 
a hősnek, ha a rettegett sárkányt megöli. A hős, ki életét 

^sem sajnálta volna odaadni a tündérnő bírásáért, a sárkányt 
megtámadta s a küzdelemben a sárkány állkapczából egy 
jókora darabot, három foggal együtt levágott; megölni azon-
ban azt a szörnyet ez alkalommal nem sikerűit. Látva a hős, 
hogy csupán csak fegyverével a szörnyet kiirtani, megölni nem 
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tudja, cselhez folyamodott. Ismerve ugyanis a sárkány tor-
kosságát, egy néhány vadállatnak bőrét kitömte, a mihez 
csalétkek mellett, nagymennyiségű oltatlan meszet is hasz-
nált. Az így kitömött állatokat a sárkánylyuk közelében he-
lyezte el, s a sárkány azokat jó étvágygyal csakhamar föl is 
falta, a beállott szomjúság lecsillapításául pedig a Kraszna 
vizéből jókorát ivott. A víz és az oltatlan mész csakhamar 
működni kezdett s a sárkány belső részeiben iszonyú fájdalom 

S Z I L Á G Y - S O M L Y Ó . 

keletkezett. Midőn a tűrhetetlen fájdalmak következtében a 
sárkány a hátán fetrengett, Bátor, ki e pillanatot várta, kellő 
közelből nyilával szíven lőtte a szörnyet. Magasra lövellt a 
vér a szívből, de annyi ereje mégis volt a sárkánynak, hogy 
lakába mászszék, honnan azonban többé ki nem jött soha. 

E bátor férfi, ki a sárkányt megölte, a Báthori-család 
őse volt. E sárkány megölése által e vidék a folytonos ret-
tegés alól fölszabadult, s egyedüli, tehát magaura (innen Ma-
gura) e vidéknek Bátor lett.1 

1 Bot/dán István szíves közlése után. 
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A krasznai uradalom, mint látjuk, Somlyó várának tar-
tozéka. Vár itt is volt, mint szintén láttuk, sőt mint Bunvitay 
írja, a krasznai templom kétségtelenül védelmi helyül épült 
s talán épen akkor, mikor az 1257-diki oklevélben is emlí-
tett Krasznavára pusztulóban volt.1 

Kiméi jóval későbbi időben, a XV. század vége felé hal-
lunk várnagyáról. 

1493 május 6-dikán veszi zálogba Czompor Péter, krasz-
nai várnagy Keresztúri György és Simon Bécsé birtokát." 

Aztán megint, mint külön uradalom csak a XVIII. szá-
zadban kezd feltűnni, a mikor Káinoki Farkas javait írják 
össze.:í likkor (1703.) Káinoki Farkasnak Krasznán van egy 
udvarháza, egyfelől a Kraszna vize íoly, másfelől Kraszna 
városa van. Az udvarházhelyen van elsőben is egy rend 
szalmásépület, melynek pitvaránál egy kis tornáczocskából 
mind jobb, mind bal kéz felől nyílik két fasarkon forgó pa-
raszt ajtó, valami rossz lantorna ablakkal ellátott szobákba. 
Mind a két házban esupros kályhakemencze, belőlfűtő. Az 
egyikben van egy asztal, két hosszú karosszék, két paraszt 
fogas, mind a két házban gyalúlatlan paraszt nádszék. Kelet 
felé van egy gabonás szalmás fedelű ház. Paraszt ajtaja fa-
sarkon forgó, fazárral. A gabonásban két jó nagy kád (búza-kas), 

1 I. m. 16. 1. — 2 Dl. 36398. Km. Prot. M. min. pac/. 129. nr. 1. — :t Orsz. 
lt. Crb. et Göns. Fasc. 40. nr 7. 
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25, 30 vékás; két öreg ú j hordó bornak való. A marhaólak 
sövényből valók, van valami gyönge karban levő majorház 
is. A kertben fokhagyma 10 koszorúval, vereshagyma 5 véká-
val termett. A gabonás alatt levő fából való pinczében, mely-
nek ajtaja szintén csak paraszt, vasreteszszel, lakattal, két kád 
káposztát s három hordó bort (26 veder) találtak. 

Az udvarház mellett kelet felől van egy csűrös hely, 
még új, 8 ágasra való, mellette egy tavalyi asztag, melyben 
120 kalangya búza van. Idei búza 3 asztagban. Kaszált zab 
egy kalangyában mintegy 5 szekérre való; de igen szegény 
s szemetlen. Az udvarnak csak paraszt, alacsony deszkás ka-
puja van. Lábasmarha: 2 bika (a többit itatóra hajtották), 
juh 30, disznó 60. Apró marha : lúd 20, rueza 30, pulyka 12, 
tyúk 36, 12 kas méh, kender 16 kita, kendermag 6 véka, 
köles 6, borsó megcsépeletlen 2 szekérrel. 

Krasznán a jobbágycsaládok száma 41, zsellér és öz-
vegy: 10 család. Köztük Asztalos, Tőrös, Bogva, Kovács, 
Bálint, Demjén, Modor, Mészáros, ennek öcscse s íia kuruez. 
Pusztatelek van 41, «ezeket csak a jobbágyok élik», a földes-
úrnak nem adnak semmit ezektől. A jobbágyok szolgálata: 
a szükséghez képest történik. Szent Mihály adójában 65 frtot 
íizettek olykép. hogy a 65 frtot egymás közt kivetették s a 
mi belőle az urak szolgálatában levő városi emberekre esett, 
ú. m. molnár, darabont, majorgazdák s másfélék, azt ezek 
kérésére az urak bevették s a főösszegből leszámították. 
Borból és vetésből leguminákon kívül a földesurak számára 
kilenezeddel, az uraság számára pedig tizeddel tartoznak; 
báránydézma sohasem volt, minthogy nem is tartanak itten 
juhot, sertéstizeddel egyébbel a krasznai határról nem tar-
toznak, mint pázsit-tizeddel, azaz ha 10 és ha 100 sertése 
lesz itt egy embernek, többel nem tartozik, csupán egy jó 
sertéssel, kiválasztván elsőben a gazda a javából magának 
kettőt vagy hármat, azután a tiszt szabadon választhat, olyat, 
a minő tetszik; ha tízen alól van, tartozik 8 pénzzel minden 
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ember. Rajból a tizedet kiadják, ha tízre nem telik, 2 dénár 
a váltója. Törvénykezésüket illetőleg a pört a város székiről — 
még a néhai Báthori urak idejében a somlyai városi szék 
elé, onnan a felek «a földesurak székire» vihették, a hol vég-
elintézést kellett nyerni az ügynek. Mióta «a krasznai jószág 
a eapite Bonor. Batorianorum» ú. m. Somlyó várától elsza-
kadt, azóta más úr bírván Krasznát, más Somlyót: «a krasznai 
törvénytételt nem akarták Somlyóra bocsátani és nem is en-
gedték vinni, hanem csak magok székén revideál látták és 
finaliter decidaltatták». Két forintig való bírság a városé, 
épen a 12 frt bírság a földesúré, abból is kettő a városiaké. 
«Ha pedig a tiszt vármegyebeli külső becsületes embert eon-
vocal is, aztán tettet valami vétkes személyre törvényt, az 
olyan bírságban nincsen semmi része a városnak, hanem in 
tertia parte convocalt becsületes embereket illet.» A korcsma 
Szent-Mihály naptól fogva Szent-György napig a városé, 
Szent-György naptól Szent-Mihály napig a földesúré. Major-
ságföld két fordulóban van. A Varsolcz felé való fordulóban 
el lehet vetni 38 köblöt, a Horváth felé valóban szintén 
38-at. Kaszáló 3 drb van, melyek 12, 25 és 6 szekér szénát 
teremnek. Van egy tengeri búzakert is a Ivrasznaparton, 
közel az udvarhoz, negyedfél véka tengeri búza megy belé, 
gyümölcsöse nincs egyéb, mint az udvarház mellett egy kert, 
nem sok gyümölcsfával. Szőlő a nagy hegyen megterem 65 
vedret, két másik 13-at, 15-öt. Malom kettő, két-két bokor 
kőre forog, felülcsapók; mikor jól fordúl, egy év alatt 50 
köböl vám kerül ki belőlök, melynek harmada a molnáré, 
«azon kívül egy igen kövér sertés». Erdő: a városnak két 
darab makkos erdeje van, külön a földesurak számára egy 
darab erdő tilalmasban, nem igen nagy. A városiak a seredeni 
határtól a túszai határig az egész Meszesből nem tartoznak 
tizedet adni a sertésekből. Van egy Meszes nevű nagy makk-
termő erdő, mely közösen a Báthori- s Bánfi-családé, ezt a 
Meszes nevű erdőt, melynek jövedelmét a két család élvezi, 
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Krasznához valónak mondják. Országos vásár három van; 
az egyik vízkereszt sokadalma, a másik fejérvasárnapi, a har-
madik Szent-Miklós sokadalma; de azokból jár jövedék a 
földesúrnak. Vámról nem tudnak. A Báthori urak idejében 
az ide való pra?dicatornak a földesúr részéről a nonából 
évenként 25 kalangya búza, a decimából az ország részéről 
is 25 kalangya já r t ; de most csak a nonából jár. 

Kerestelek birtokban van 1) jobbágvcsalád. Kende, Teke-
nős, Bota nevüek öcscse, fi a hadba ment. Puszta: 12. Kará-
csony tyúkjával tartoznak, azonkívül, a mikor a szükség 
kívánja, tyúktojással, híddal, mézzel; korcsma is folyhat. 
Gabonából, búzából dézmát nem adnak, hanem mézből és 
disznóból ilykép: a jobbágy, ha kilencz, száz disznó van is. 
csak egy disznóval tartozik, ha tíz van, ebből is egyet ad, 
méhből is egy gyei tartoznak, ha száz méh (t. i. raj) van is. 
tízből is egyet; ha tízre nem telik, 2 2 pénzzel váltják meg. 
«Az Ur dolgán vannak» mindaddig, míg aratást, kaszálást 
bevégeznek. «A törvénykezést kezdik a falu székin, ha ott 
nem decidaltatik, az udvarbíró székire appelálják magokat, 
ha pedig valami derék causajok esik, a magok faluszékei el 
nem igazodhatnak, ide a somlyai székre appelálják, ha pedig 
itt sem decidaltatik, az udvarbíró eleibe és ottan véginek 
kell szakadni». Bírságban ilyen rendet tar tanak: ha véghez 
megy a dolog a magok székén, övék a büntetés. A 12 frtos 
büntetés a földesúré. Majorságföld van. de soha se vetettek 
bele. ha megszántanák, belemenne egy-egy fordulóba 2 2 
zsák élet. Erdeje «nem derekas». 

Csehi, jobbágycsalád 12; Csultyik, Ábrahám, Berszán 
maga és fia hadba ment. Puszta 13, melyeket csak a jobbágy 
élt ingyen, szolgálatjok : «a mikor, mire kelletik». Karácsony-
tyúkkal tartoznak. Dézmát búzából nem adnak, disznóból, 
juhból, akármennyi lesz: egyet-egyet, a rajnak tizedikét, vál-
tója 2 dénár. Korcsmát a mikor reájok vetnek, bort tartoznak 
árúlni, «ha elkél». Erdeje nem sok, a somlyai közös velők. 



A KRASZNA I URADALOM. 2 3 9 

Majorságszántóföld van egy fordulóra, 12 köblös, a másik 
9 köblös. A három drb kaszáló megterem 60 szekér szénát. 
Malom, alólcsapó, két köre forgó, az egyik kő az úré, a másik 
a jobbágyoké, «nem derekasak a kövei, vasai jók, haszna 
hol több, hol kevesebb». Disznót tartozik a molnár hizlalni, 
a molnárnak harmada jár. Málé termett vala két szekérrel. 
Somlyón megégett mind. Búza termett 40 kalangya. A szénát, 
a mi volt, elhordták a hadak. Zab kevés, a mi volt; de nem 
jó semmire. 

Malade prsediumban lakott 2 jobbágy, (Gál János és 
György), most az egyik Újlakon, a másik Keresteleken lakik, 
de bírják a telkeket, s Csehihez szolgálnak. 

Szoros prsediumban is van valami része Káinoki Far-
kasnak, de ez a hely csak puszta. 

A fenti négy hely csehi vajdaság alatt van, s az itt lakók 
Szent-Mihály adójában 11 frtot fizetnek, azonkívül minden 
gazdaember karácsonytyúkjával s egyéb «extraordinariumok-
kal» adózik. 

Boronamező (Meszesalja vajdaság). 7 jobbágy, 1 puszta-
telek. Szolgálnak: «a mikor, mire kéretnek». Dézmát méhek-
ből adnak, mint a csehiek. Majorság, malom nincs. «Erdeje 
a Meszes közönségesen, valami tilalmas darab erdejök is van 
azt mondják, a falu számára, tiszt úr vizsgálja meg». 

Bagolyfalván 5 jobbágy. A jobbágyszolgáltatás itt általá-
ban megegyezik a többi jószágbeiiekével. Erdejök a Meszes, 
majorság nincs. 

Csizéren 6 jobbágycsalád, 0 pusztatelek. A jobbágyok örö-
kösi")!';. Gerdán Tivadarnak mind a három fia kurucz. Szol-
gálmányuk, mint Alsó-Báné. 

Tótfalu birtokon volt 2 jobbágycsalád. 1 pusztatelek. 
(Upre János egyik fia kurucz). 

Bojánban volt 5 jobbágycsalád. Zahorte Gergely kurucz 
hajdú, Gordán kurucz, Erdély István 12 napos. Van 4 puszta-
telek, senki sem bírja, «csak mezőben áll». Majorságföldek, 
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kaszálók nincsenek. Korcsmát, néha egy kis hordót, a mikor 
rajok küldenek, tartoznak kiárúlni. Erdejök nincs külön, csak 
a Meszes; de szabad avast fogniok, mindazáltal az urak ser-
tése keresztül járhat, de a fogadott sertés nem, csak ha a 
faluval végeznek, «a minthogy a falu sem fogadhat az olyan 
avasra a földesúr sertésével idegen sertést járatni». 

Ballaházán volt 1 jobbágycsalád, pusztatelek 1. a kertje 
szép gyümölcsös, eddig a földesúr számára szedték meg 
gyümölcsét. Szolgáltatás: a szükséghez képest való. Avast 
foghatnak, mint a bojárnak. 

Felső-Bánban 3 jobbágycsalád, pusztatelek 1, de nem 
veszik hasznát. Szolgáltatás, a szükséghez képest való. Avast 
fognak, mint a bójáinak. 

Alsó-Bánban 4 jobbágycsalád, pusztatelek 2. de nem 
veszik hasznát. Szolgálat juk. mint a többi birtoké. Avast 
foghatnak, mint a bojániak. Ezek a helyek: Boronamező. 
Bagolyfalva, Csizér, Tótfalu, Bóján, Ballaháza, Felső-Bán, 
Alsó-Báli a meszesaljai vajda Petrika István vajdasága alatt 
vannak. Szent-Mihály adajában 15 Irtot fizetnek, egy harmad-
fűvágót adnak, karácsonytyúkjával tartoznak, azonkívül lako-
dalomkor, kereszteléskor, torra és egyéb afféle alkalmatos-
ságra, tyúkkal, lóddal, vajjal, mézzel tartoznak. Tizeddel 
olyannal adóznak, mint a boronamezeiek, avagy csehiek. 
A korcsma csak úgy foly itt, hogy ha a földesurak egy 
hordó bórt vetnek rájok esztendőt által, azt kiárúlják. 

Rézaljai vajdaság (vajda: Görbe Lukács): Füzes. Jobbágy-
család 2; pusztatelek 2, az egyik csak pusztán áll, de semmi 
sem jár egyiktől sem a földesúrnak. Erdeje van egy, mely 
Oláh-Valkó, Magyar-Valkó, Váralja és Uj-Vágás falukkal kö-
zös, erre idegen sertéseket nem fogadnak, csak a falusiak 
használják; de az urak sertései mindenütt szabadon járhat-
nak. Avast ezek nem foghatnak a Rézből, minthogy van 
erdejök, de az ő marhájok oda is eljárhat szabadosan. Déz-
májok, mint a csehieké. Egy vágómarhával tartoznak az e 
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vajdaságban levő jobbágyok közönségesen és Szent-Mihály 
adajával 15 írttal. Azonkívül karácsonytyúkkal, lakodalomra, 
torra, keresztelőre és egyéb afféle alkalmatosságra felvetés 
szerint tyúkkal, lúddal. vajjal, mézzel, tyúktojással és egyéb 
effélével. Szolgálatjok, mint a többié; szükség szerint való. 
Itt s az erdejökkel közös falukban olyan szokást tartot-
tak, hogy ha valami lopott marhát akárki is e falvak akár-
melyik határára nyomozott s azt a falu ki nem adhatta, 
nemcsak maga, hanem az összes nevezett falvak a kárt meg-
téríteni tartoztak. Törvénvöket, ha valamely félnek nem tet-
szett, egyenesen a földesúr székire vitték, a hol végződött 
A birtokhoz képest esztendőt által egy hordó bort vetettek 
rajok. Két forintos bírság a falué, noha az egyik forint, mint 
másutt, a lisztet illetné, 12 frtos bírság a földesúré, ebből a 
tiszt 1 Irtot, a falu 1 Irtot kap. 

Uj-Vágáson 3 jobbágycsalád, pusztatelek 2, de semmit 
sem adnak ezektől. Egyébként, mint Füzes. 

Oláh-Valkón nincs egy einher sem, csak 3 puszta; de 
senki sem bírja most, a mikor valaki fölvenné, disznóval tar-
toznék belőle. Van egy puszta malomház kőpaddal a Beretv-
tyó-vizén két bokor kőre volna csinálva; de sem kövei, sem 
kerekei nincsenek. Ezt a malmot Kálnokyné asszony Mada 
János s György nevű. Füzesen lakó oláh nemes emberektől 
nyerte el törvényesen. Dézmájok stb, mint Füzesé. 

Magyar-Valkón 5 család, ú. m. Kovács István, János, 
Gyurka stb. valamennyi Kovács nevű taksás kurucz. Ezek a 
taksás emberek összesen 11 frt taksával tartoznak, de mint-
hogy kuruczok, csak az egyik lakik otthon. Hogy a kegyel-
mes úr ő nagysága exequaltatja-e ő tőlök a taxát, vagy sem, 
az ő nagysága kegyelmes kegyében áll. Egyéb, dézma stb., 
mint Füzes. 

Alsó-Jázon van egy oláh pap, örökös, a ki nem tartozik 
egyébbel, csak egy rókabőrrel. Puszta van 2. senki sem éli. 
ha valaki felfogná, kilenczeddel tartoznék. 

Dr. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monographiája. II. 1 6 
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Felső-Jázon van egy zsellér, Keresi Péter, a ki egy tal-
lérral vagy pedig a helyett egy rókabőrrel tartozik. 

Gyümö 1 csénese 11 () jobbágyesalád, puszta 3, senki sem 
bírja, ha valaki felfogná, kilenezeddel tartoznék. Egyéb szol-
gáltatás, mint Füzesen. Bika György örökös jobbágynak van 
külön erdeje a Bézből. Az itteni jobbágyok, rézaljai bagoly-
falusiak, ki Gyümölcsénesre jöttek lakni, itt pénzen vettek 
maguknak örökségeket, mindazáltal úgy szolgálnak, mintha 
Bagolyfalván laknának, miután ugyancsak ott is telkeket bírnak. 

Bucsnm birtokban van egy nőtelen jobbágylegény, Mag-
das István, a ki nem rég szállott haza, még eddig semmi 
szolgálatot nem tett. 

Kémer nem teljesít jobbágyszolgálatot. 



VALKÓ VÁRA. 
(Wolko 1249. Walkowara 154(5.) 

/. A vár fekvése és romjai. 

Mini Bél Málvás ir ja: Valkóvár hajdan a megye lako-
sainak a barbárok betörései ellen menedéke. A Réz hegység 
tövében feküdt, meredek helyen. Már (1753) romokban hever.1 

Valkó vára a Váralja község közelében levő Pláj nevű he-
gyen emelkedett, a melynek tetején szép romjai ma is meg-
vannak. A természet szépségeivel gazdagon megáldott pont 
az. A Pláj s a Ptvetrilé relé (rossz kövek) hegyek közt a Be-
rettyó tör át, mely a Pl áj t keleti oldalán mossa, míg a Be-
retlyóba ép a hegy lábánál ömlő Halastó nevű patak" a Pláj 
északi oldalán csörgedez, llt a vizek övezte gyönyörű, ma 
sűrű erdővel borított hegy tetején áll! a híres vár, a melyről 
a nép ma is beszél s azt tudja róla, hogy ezelőtt ezer esz-
tendővel (a nép szereti a kerek számokat) védelmi helyül 
épült ádáz ellenségek ellen: innen lövöldöztek, az ellenségre 
Nagyfalu, Zovány, Ipp felé s közelebb hatolni nem is mert 
az ellenség. Egy ezred katonával volt a vár megrakva rend-
szerint. . .! 

Fönt a tetőn a körsánczokkal (körülbelől 300 méternyi 
kerülettel), majd körfalakkal erősített helyen belül négyzet-
alapú építmények romjai vehetők ki. A vár nyugoti oldalán 
hatalmas falromok állanak ily négyzetalapon. Az oldalfalak-

1 Bél M.: Comp., 121). lap. - Nem érdektelen megemlíteni, hogy ez a 
patak máig megtartotta — a környék tiszta oláh lakosságú népénél — ere-
deti magyar nevét, oláliul is: Halastó az. 

16* 
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ból még' 13 15 méter magas részek állanak ki. A négyzet-
alap oldalhossza 9 méter ; a falak vastagsága 2'25 méter. Ez 
bizonyára egyik védőtorony maradványa, melynek három 
szögletén (észak, kelet, dél) a falak testszögeikkel meglehető-
sen ép töredékei a hatalmas védőműnek. Hasonló építmény 
lehetett a vár északkeleti oldalán is, hol szintén 13 15 mé-

VALKÓ VÁRÁNAK ROMJAI. 

ternyi falrészek magasodnak még ki. A vár keleti oldalfalá-
ból is megvan még mintegy 1'95 méter magas, 1 80 méter 
szélességű falrészlet s e helyt egy pineze omladékaira is buk-
kanunk. 

Bunvitay azt tartja, hogy Valkó vára csakhamar a tatár-
járás után keletkezett s hogy 1149-ben még, mikor IV. Béla 
adománylevele'1 egyszerűen Valkót említ, nem létezett. A vár 

1 Wenzel G.: Árpádkori új Okmánytár, II. 208. — VII. 284. I. 
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alaptervezetét a biharvármegyeí fenesi váréhoz hasonlítja, 
melynek rajzát A váradi püspökség történetében (II. kötet) 
közli. «Alaptervezete úgymond — háromszögű; öreg tornya 
ennek is a leggyöngébb oldalon áll, csakhogy itt nem hen-
geralakú, hanem négyeget képez. Egy-egy oldala kívül közel 
9 méter, falainak vastagsága több mint 4 méter». 1886-ban 
Bunyitav a terméskőépületnek a belső két szögletében látott 
még egy-egy faragott kőgyámot, mely a boltozatot tartotta. Az 
öreg toronytól kelet felé, a vár déli oldalán terjedelmes épü-
letnek, talán épen a hajdani palotának alapfalait véli, ha-
sonlóképen az északkeleti szögleten, a hol, mint fönnebb is 
említettem, néhány méternyi magasan egy csonka torony is 
emelkedik. lTdvarát, falait már akkor «benőtte s elborította az 
erdő, mint történetét a feledés».1 

2. A vár tartozékai s birtokosai. 

Valkó vár tartománya, mely állandóan mintegy 33 oláh 
falul számlált, foglalta el a XV. században Kraszna vármegye 
egész déli sarkát. Birtokosai a Losonczi Bánfiak voltak.2 

1249-ben Wolko várát Kraszna vármegyében IV. Béla király 
Pál országbírónak adományozta. : i 1311-ben a vár még Kopasz 
fiának, Bekcsnek a birtokában van. 

Utóbb azonban, a Kopasz-féle lázadásban (1312) Elefánti 
Dezső, kit Cseh vár ostrománál a lázadók elfogtak, fogságá-
ból kiszabadúlván, csakhamar elfoglalja a király számára Valkó 
várát. 

Valkónak aztán Kenéz lett a kapitánya (1317); a Kopasz-
féle lázadás leverésében nagy segítségére volt Dózsának, a 
királyi hadak vezérének. A királyi seregből a «legbátrabbak 

1 Bunvitay : I. m. 27. 1. — - Dr. Csánki Dezső: Máramaros vármegye 
és az oláhság a XV-ik században. (Századok. 1889. évfolyam. 8. füzet 44—45. 
lap.) — ;t Magyar iörténelmi emlékek. Első osztály. XII. kötet. 284. 1. 
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egyike Kenéz, valkói várnagy».1 Midőn a debreczeni ütkö-
zet után a reábízott valkói vár őrizetére Krasznába érkezett, 
a lázadók fogságába esett, a kik lófarkra kötötték s úgy hur-
czoltatták meg a vár körül, lenyúzatták a bőrt lábáról, hogy 
a vár átadására kényszerítsék.2 

Valkó várát (Wolko vagy Yolko) 1341-ben, a mikor 
Danch mesternek, Komárom- és Kraszna vármegye főispán-
jának és fiainak átadják a hozzátartozó birtokokkal együtt, a 
váradi káptalan jelenti I. Károly királynak, hogy a birtokba-
iktatásnál. a melyen a király megbízottja. Miklós mester (dic-
tus Orrus), Legniche és egykor Valkó várnagya, a váradi káp-
talan megbízottja pedig Domokos dékán, egészen törvényesen 
minden egyes birtoknál a határjárás alkalmával, a határ meg-
állapítása végett összehívták az összes szomszédokat és szom-
szédos birtokosokat: az összehívott szomszédok tiltakoztak a 
birtok átadása ellen, mert szerintük Valkó várához nem tar-
tozó birtokokat is oda soroltak. A két kiküldött biztos a kö-
vetkező falvakat és birtokokat állította Valkó várához tarto-
zóknak, a melyeknek a király megbízottja, Miklós mester 
a mint ő állítja és később az utóda Chemburg is birto-
kosa volt, mint Valkó várnagya s a melyeket illetőleg a szom-
szédok részéről a tiltakozás felmerült: Nogfalu, a Huzvazo 
nevű földrész, a Huzvazoberch nevű helyivel együtt Banthe-
luke, Pechei, a Rubenhyge nevű hegy; Fyzes, Zeek, Ellews, 
Halmas, Thuzateluke, Mykohaza oláhfalvak és a Thyreteluke 
nevű föld, Chyzer, Bogdaynhaza, Fulkechel, Ivarazna, az Al-
mas és Gemelchenes folyók között elterülő földrész, Detreh-
haza, Zuan, Voya (v. Vava).3 

Ugy a várat, mint tartozékait rendszerint a Bánfiak ke-
zén találjuk. A rokonok nem egyszer pörlekedtek, de a Bán-
fiak joga mindig sértetlen maradt. 

1 Bunyitai Vincze: Kopasz nádor. Századok, 1888. 146. lap. — 2 Anjoukori 
Okmánytár. II. k. 404. 1. — Pallas Nagy Lexikona X. k. 382. 1 (Dr. Karácsonyi 
János). — :í Anjoukori Okmánytár, IV. k. 143—147. 1. 



VA I.K Ó VÁRA. 2 4 7 

1479-ben András jogdoktor és testvére (de Losoncz) azt 
az engedélyt kapják Mátyás királytól, hogy a krasznavárme-
gvei Valkó birtokban élő jobbágyaik felett bíráskodjanak.1 

A Walko várában levő birtokrészét 1481. évben Bálifi 
András prépost elzálogosította Bán ti Mihálynál (de Losoncz) 
több krasznavármegvei birtokrészével együtt '2000 magyar 
arany forintért, a mely birtokrészek halála után peresekké 
válnak. 

1491 julius 20-dikán Losonczi Bánfi Dénes, Ferencz, 
László és Mihály között elosztják néhai Losonczi Bánfi András 
Valkóvár, Nagyfalu, Zovány, Füzes, Váralja, Oláh-Valkó, Alsó-
(iyümölcsénes, Bagolyháza, Halmosd. Bucsum, Alsó-Kaznacs, 
Deirehem, Felső-Bán, Pecselv, Bogdánháza, Bagolyfalu, Bo-
ronamező, Kraszna, Bóján, Csízér birtokait.2 

1497-ben Losonczi Bánfi László elcseréli Valkó várában 
levő birtokrészeit Losonczi Bánfi János más vármegyebeli 
birtokaiért. 

1508-ban Bánfi János Valkó vára birtokát Báthori Szta-
nislai István kapja azon feltétel mellett, hogy Bánfi Zsófia 
menyasszonyi hozományát és az őt megillető leánynegyedet 
adja át.a 

1514-ben Ulászló király Losonczi Bánfi Istvánnak, Mi-
hálynak és Jánosnak adományozza Valkó vára birtokot, me-
lyei ezeknek testvére, János, a viszontagságos időkben elve-
szített4 

1522-ben Valkó-castrum egyike azoknak a birtokoknak, 
melyeket Losonczi Bánfi Péterné, Petronella, Anna leányának 
adott. E birtokot Petronella urától kapta törvényesen bizo-
nyos pénz fejében.5 

1523-ban Lajos magyar király meghagyja a leleszi kon-

1 Bl. — - 1)1. 27,737. — :í Bl. — 4 Ulászló király adománylevele a kolozs-
monostori konvent 1554-diki átiratában. Bl. fasc. M. nr. 1. 5 L. Bánfi Pé-
terné Petronellának a kolozsmonostori konvent előtt készült s közzétett levele 
átiratban. Bl. fasc LL. 
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ventnek, hogy Valkó birtokba iktassa be Somlyói Szaniszlófi 
Istvánt.1 

1546-ban a krasznavármegyei Walkowara eastrumot és 
dominiumot meg tartozékait, ú. m. Nagyfa lu, Kraszna, Valkó, 
Zovány, Bogdánháza, Kágpathak. Bagolyháza, Boronamező, 
Felső- és Alsó-Perje, Bóján, Csízéit, Alsó- és Felső-Bán, Balla-
háza, Szék, Tótfalu, Túsza, Füzes, Új-Vágás, Paptelek, Váralja, 
Oláh-Valkó, Felső- és Alsó-Jaáz, Bagolyfalu, Felső- és Alsó-
Gyümölesénes, Elyüs, Detrehem, Halmosd, Bucsum, Felső-
és Alsó-Ivaznaes részbirtokokat, Magyar-Kaznaes praediumot 
meg más kolozs- és dobokavármegvei és erdélyi jószágokai 
4000 aranyforinton zálogba veszi Losonczi, másként Nagyfalusi 
Bánfi Gáspártól Artánházi Bornemissza Boldizsár.2 

Még ebben az évben megidézik a róla szóló oklevelek 
kiadására özvegy Losonczi Bánfi Gáspárné Jaxith Annát, meg 
Bornemissza Boldizsárt, mint Valkóvára tényleges birtokosát 
Nagyfalusi Losonczi Bánfi Miklós és Bonezhidai Losonczi 
Bánfi László.3 Ezeket azonban Bornemissza özvegye, Zichy 
Anna a zálogösszeg lefizetése után visszaadja Bánfi özvegyé-
nek, Jaxith Annának és fiainak.4 

Ez időtájt a vár tárgyában megidézték Nagyfalusi Lo-
sonczi Bánfi Miklóst, Istvánt és Györgyöt Nagyfalusi Losonczi 
Bánfi Gáspár özvegye, Telegdi Mihályné Jaxith Anna és első 
férjétől született leányai: Zsófia, Dorottya és Borbála, továbbá 
özvegy Kisvárdai Ambrusné Petronella és leánya, Serédi Ist-
vánné Klára. De e vár jogosan megilleti a megidézetteket, 
továbbá Bonezhidai Losonczi Bánfi Mihályt, Ferenczet, Já-
nost. Györgyöt, Gáspárt, Mogyorói Losonczi Bánfi Bernátot, 
Pált, Ferenczet és Gáspárt közös származás révén, a miért is 
most a konvent Ferdinánd király parancsára megidézi Jaxith 
Annát és társait."' 

1 Bl. fasc. KK. nr. 18. — 2 Lelesz, C. Kraszn. Prot. 8. i'olio 25. — :í U. o. 
Act. an. 1546. fasc. 2. nr. 81. — 4 Zichi Anna levele átiratban. Bl. fasc. N. 
nr. 2. 5 Orsz. lt. Km. conv. lad. 34. E. nr. 54. 
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1549-ben Valkó várat (castrum) egyenlőkép osztották lel 
Losonezi Báníi Petronella özvegy Kisvárdai Ambrusné ÍV 1 -
peres és Losonezi Bánfi Imre fiának leányai: Zsófia, Borbála 
és Dorottya alperesek közt.'1 

1552-ben a várat Jaxith Annának ítélik oda Losonezi 
Báníi Miklóssal, Györgvgyel és Istvánnal szemben.2 

1553-ban Losonezi Bánfi Miklóssal és Istvánnal, mint al-
peresek perelnek Telegdi Mihály és neje, Zsóíia, Bánt'fi Gás-
pár leánya; özvegy Báníi Gáspárné, Nagylaki Jaksith Anna, 
meg leányai: Borbála és Klára, Szeődemeteri Horváth (iyörgy 
és gyámleányai: Katalin, Anna, Zsófia, Klára és Petronella a 
krasznavármegyei Szilágy-kerületben fekvő Valkó várért (arx 
Valkó) s más doboka- és kolozsvármegyei birtokokért. A pert 
azonban a felperesek nyerték meg, mire az alperesek vissza-
boesátják, a mit elfoglaltak volt.3 Később aztán Losonezi 
Bánfi István kötelezi magát, hogy Valkó vára birtokot és 
összes tartozékait átadja özvegy Losonezi Bánfi Gáspárné 
Jaxilh Annának, özvegy Kisvárdai Ambrusné Bánfi Petronellá-
nak, Telegdi Mihálynak és nejének, Bánfi Zsófiának s végül 
Serédi Istvánnak és nejének, Várdai Klárának és örököseiknek.4 

1562-ben (január 15.) a valkói vár ura, Serédi István, a 
a ki Ferdinánd pártján van. Balassa Menyhért, ki a részekből 
már nagy darabot átvitt Ferdinánd birtokába, vele is egyez-
kedést folytat.5 

II. János király a krasznavármegyei Réz kerületben fekvő 
easlrum Valkó-birtokot 1564-ben Nagyfalusi Losonezi Bánfi 
Farkasnak adományozta.6 1565-ben aztán a király felszólítja 
Bideskúti Literátus Tamást. Rátoni János alispánt és Nagy 

1 Zichi Anna levele átiratban. Bl. fasc. KK. nr. 3. — 2 Lelesz, C. Kraszn. 
Prot. 12. folio 19. — A gyulafehérvári káptalannak Bánfi Farkas, Mihály és 
György számára 1764-ben kiadott átiratában. Bl. fasc. II. — 4 Egyezséglevél 
átiratban. Bl. fasc. N. nr. 8. 5 Szilágyi Sándor : Erdélyi Országgyűlési Emlé-
kek, II. köt. 14(5. 1. — <! II. János király adománylevele átiratban. Bl. fasc. M. 
nr. 2. és fasc. N. nr. 5. 
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Boldizsár kraszna'vármegyei szolgabírót, hogy iktassák be Lo-
sonczi Bánfi Farkast és örököseit a Rézalja nevű kerületben 
fekvő Yalkó-castrum birtokba, melyet Paxi Jób és neje. Bánfi 
Dorottya felségsértés miatt elvesztettek.1 

1570-ben Bánfi Zsófia leánynegyedet kap János királytól 
Valkó várából és összes hozzátartozandóságaiból Bánfi Far-
kas és Kristóf felperesek ellenében; de 1588-ban visszaadja 
e birtokokat a Báníi-családnak.2 

A krasznamegyei Valkó-vár, továbbá Nagyfalu és Kraszna 
városok, Váralja, Felső- és Alsó-Jaáz, Bagolyfalu, Fűzes, l j -
Vágás, Oláh- és Magyar-Valkó, Felső- és Alsó-Gyümölcsénes, 
Elyűs, Detrehem, Halmosd, Bucsum, Felső- és Alsó-Kaznaes, 
Zovánv, Bágpataka, Vaykfalva, Boronamező, Bogdánháza, 
Tótfalu, Szék, Túsza, Paptelke, Csízér, Bóján, Felső- és Alsó-
Bán, Felső-Perje birtokok és részbirtokok meg Magyar-Kaznacs 
prsedium s ezek határjárása, kimérése és negyedrészre osztása 
ügyében 1570-ben itélőlevelet adott ki II. János király Mo-
gyorói L. Bánfi Pál felperes számára Kis-Várdai Várdai Am-
brusné Bánfi Petronella, özvegy Serédi Istvánné Klára, Harinnai 
Farkas, idősb. Huni Bethlen György, (Isieflfei Benedek fiai: Fe-
rencz. János és Kristóf, Kendefi Miklós, János és László, Makrai 
Bertalanné Erzsébet, Dobszai Istvánné Borbála, Károlyi László 
leánya Anna, előbb Bánfi Gáspár, most Kendi Antal özvegye 
Jaxith Anna úrnő; Telegdi Mihálvné Zsófia, Telegdi Miklósné 
Borbála és Kendi Péter alperesek ellen, kikre úgy .szállott a 
per, hogy Bánfi Petronella és Várdai Klára örökbe fogadták 
Bánfi Imrét.3 

1573-ban Valkóvár (Castrum) birtokért L. Bánfi Pállal 
pert folytatnak, mint alperesek, Bánfi Borbála és Zsófia. Hor-
váth Anna, előbb Németh János, majd Váradi Balog Ferencz 
özvegye, Horváth Katalin Körösi Ferenczné, Horváth (iyörgy 

1 II. János király adománylevele átiratban. Bl. fasc. M. nr. 2. és fasc. 
X. nr. 11. — - Báthori Zs., erdélyi vajda kiváltságos levele Szenttelki L. Bánfi 
Farkas és Kristóf számára. Bl. fasc. G. nr. 1. — Bl. fasc. G. nr. 8. 
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és Bánfi Katalin, Bánfi András leányának a leánya; Báthori 
István első Ítélete szerint az alperesek pénzt kapnak a birtok 
helvett;1 de felségsértés bűnébe esvén az alperesek, később 
fej- és jószágvesztésre ítélték őket, s a eastrumba még ez év-
ben be is iktatták Bánfi Pál t2 a fönnebb felsorolt alperesek 
ellenében és a határt megjárták s kimérték.3 

1574-ben Valkóvára (uradalom és vár) elidegenítéseért til-
takoznak Báthori István ellen Bánfi Zsófia, Telegdi János és 
Pál, Várdai Klára és Serédi Ferencz.4 

Ugyanekkor a várat s tartozékait elcserélték egymás kö-
zött Mogyorói L. Bánfi Pál. udvarmester s tanácsos, Nagy-
falusi Losonczi Bánfi (iyörgy, Udvarhelynek kapitánya, Nagy-
falusi L. Bánfi Miklós íiai: Tamás és Miklós meg Bonczhidai 
L. Bánfi István fiai: Farkas, dobokavármegyéi főispán és 
Kristóf.5 

A krasznavármegyei Magyar-Yalkó egyike azoknak a rész-
birtokoknak, a melyek elidegenítéseért 1575-ben Mogyorói 
Losonczi Bánfi Boldizsár tiltakozik Losonczi Bánfi Pál ellen.G 

A várat és a hozzátartozó Zovány, Magyar- és Oláh-
Yalkó, Váralja, Új-Vágás, Fűzes, Szék, Túsza, Felső- és Alsó-
Bán, Alsó- és Felső-Perje, Bogdánháza, Csálpataka, Paptelke, 
Vajkfalva, Felső- és Alsó-Jaáz, Felső- és Alsó-Gyiimölesénes. 
Detrehem, Halmosd, Bóján, Bagolyfalu, Csízér, Elyűs, Alsó-
és Felső-Kaznacs, Ballaháza, Tótfalu és Boronamező birtoko-
kat 1578-ban L. Bánfi Farkasnak, Kristófnak, Györgynek. 
Boldizsárnak, Tamásnak, Gábornak, Gáspárnak és Lászlónak 
adományozta II. Rudolf.7 

1584-ben a váradi káptalan Báthori Zsigmond erdélyi 
vajda megbízására átírja a Losonczi Bánfi Boldizsár kraszna-

1 Báthori István 1573-ban kelt itclö levele L. Bánfi Pál átiratában. Bl. 
fasc. M. M. — - Báthori I., erdélyi vajda privilegialis levele a fejedelmi ítélő-
szék hiteles másolatában. Bl. fasc. G. nr. 6. — :í U. o. nr. 7. — 4 Lelesz, C. 
Kraszn. Prot. 20. folio 196. — 5 Báthori I., erdélyi vajda bizonyságlevele. Bl. 
fasc. C. nr. 21. — Lelesz, C. Kraszn. Prot. 21. folio 100. — " Bl. fasc. B. nr. 5. 
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vármegyei Valkó birtokáról s tartozékairól szóló határjárási 
levelet.1 

1587-ben Illádiai Palaticz Györgyné Erzsébet és íia István 
meg Xyvedi Horváth Mihálvné Dorottya visszakövetelik Bánfi 
Imre örököseitől az ezen Dorottya anyai nagyanyját, Bánfi 
Petronellát megillető leánynegyedet Valkóvár birtokból.2 

1588-ban Károlyi Láncz László visszaadja nagyanyja 
Bánfi Zsófia leánynegyedét Valkó várából és tartozékaiból 
Szenttelki L. Bánfi Farkas és Kristóf felpereseknek.3 

1589-ben Valkó vára ügyében Illádiai Palaticz (iyörgyné 
Erzsébet és Xywedi Horváth Mihálvné Dorottya perelnek 
Bánfi Boldizsár, Gábor, Farkas, Kristóf. Tamás, János és 
György alperesek ellen.4 Voltakép, mint 1590-ben kitűnik, 
Nagyfalusi Serédi István, Xyvedi Horváth Mihálvné Yárday? 
Erzsébet és Illádiai Palaticz (iyörgyné Yárday? Dorottya, 
mint felperesek perelnek Bánfi Pál fiai: Boldizsár, Gábor és 
László, Bánfi István fiai: Farkas és Kristóf, meg Bánfi Mik-
lós fiai: Tamás és László ellen, — kikre fenti Pál halálával 
szállott a per, Yalkóvára és tartozékai miatt, melyeket 
végre is Báthori Zsigmond, erdélyi vajda itélőlevele alapján 
a Bánfi-család férfi-örököseinek adtak.5 

1641-ben ifjú L. Bánfi Zsigmond meghatalmazása szerint 
XagyjjJgrai Ugrai Zsigmond kiválthatja annak Valkó örökölt 
birtokát és tartozékait Kis-Bédei Bédei Jánostól, és a míg 
Bánfi él. nyugodtan bírhatja. Ha Bánfi halála után ennek örö-
kösei vissza akarnák váltani, azt csak a zálogösszeg megtérí-
tése mellett tehessék, a mikor is Ugrai a birtokot átengedni 
tartozik; az ezen feltételt be nem tartó fél a zálogösszeg két-
szeresét fizesse büntetésképen.6 

1646-ban özv. Bánfi Péterné Somlyai Krisztina halála 

1 Bl. fasc. M. nr. 16. — 2 U. o. ZZ. nr. 17. — 3 U. o. G. nr. 3. — 4 Pa-
laticz Györgyné Erzsébet és Horváth Mihályné Dorottya levele a fejedelmi 
Ítélőszék átiratában. Bl. fasc. G. nr. 9. — 5 Báthori Zsigmond itélőlevele hite-
les másolatban. Bl. fasc. G. nr. 4. — 6 Bl. fase. KK. nr. 1. 
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után L. Bán fi Mihály fiai: id. Zsigmond, György és Dénes 
megosztozkodnak Valkó-várán (arx).1 

1676 november 19-én Rátonyi Jánosné Bánfi Anna leá-
nyának, Piskolti Erzsébetnek hagy egy valkóváraljai jobbá-
gyot, melyet zálogban bírt Bánfi Miklóstól." 

1768-ban Valkó-Vára birtokból L. Bánfi Farkas és Ba-
gosi Erzsébet fiaitól: Farkastól, Mihálytól és Györgytől leány-
negyedet kapnak peres úton ezeknek nővérei: Vargyasi Dá-
niel Gábor felesége Krisztina, gróf Bethlen Adámné Zsuzsánna 
és Patai Szilvási Jánosné Erzsébet.3 

A vár most Bánffy Bóza gróf Serényi Bélánéé. 
A Valkóhoz tartozó helységek jobbágy-szolgáltatásáról, 

gazdasági s egyéb dolgairól Somlyó-váránál s a krasznai ura-
dalomnál volt szó. 

3. A vár lerombolása. — Kapitányai. 

íme végig kisértük a vár birtoklásának történetét, melyet 
még 1665 derekán ötszáz török megtámadott és széthányta azt. 
Egyébiránt már ez év elején nem volt helyőrsége, mert Te-
leki Mihály (január 3-dikán) azt tanácsolja a fejedelemnek, 
tehetne bele őrséget. Erdélyben el is határozták, hogy Valkót 
végvárrá teszik s kapitányául Makai Mihályt küldték. A váradi 
basa azonban (Hamza) erről értesülvén, hadat küldött Valkóra 
s azt feldulatta. 

Valkó várát többé fel nem építették.4 Hiába tett a vár-
megye két ízben is intézkedést. ígv 1716 szeptember 25-dikén 
a várnak javítására kijelölték X agy falu, Bagos, Borzás, Magyar-
Valkó, Oláh-Valkó, Füzes, Uj vágás községeket. Ecsedi Jánost 
bízták meg az intézkedéssel, hogy Huszti Ferenczet és Ba-
gossi Istvánt utasítsa, mit, hol és miként kell csinálni s csi-

1 Osztozkodó levél Pokai Sárosi János átiratában. Bl. fasc. K. nr. 16. — 
- Nagyv. Muz. Bit. e. — Bl. fasc. LL. nr. 10. — 4 Szilágyi Sándor: Az erdélyi 
hódoltság és végvárai. Rajzok és tanulmányok I. k. 157., 160.1. 
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náltatni. Az 171<S január l()-diki vármegyei gyűlés pedig meg-
kerestetni rendeli Zilah városát, hogy Valkó várához Ígérete 
szerint taligákat és körülbelül 30 kézimunkást szolgáltasson, 
úgyszintén «bizonyos sing vasakban és puskapor iránt eon-
cúrrá Í jon». 

Várkapitányai, várnagyai közül még ismerünk egyet-
kettőt. 

Az 1341-diki oklevélben már feltűnik a «castellanus de 
Volko». 1495-ben Walko-vár várnagya Krasznai Kis Péter.1 

1549 előtt Xagyfalusi Losonczi Bánfi Gáspár a krasznavár-
megyei Walko War-a kapitán\ rságát még életében Horváti 
Peres Pálra bízta, a ki egy évig fel is szedte annak jövedel-
meit, de azokról sem Bánfinak, sem pedig ennek halála után 
özvegyének, Jaxith Annának el nem számolt, a miért is az 
özvegy megidéztette Perest.2 

'i. Regék a várról. 

Valkó várával kapcsolatosan is élnek regek, mondák a 
nép ajkain. 

Egy népmesét Nagyfaluban hallott a 70-es évek elején 
Pungur Gyula. A tatárok elől a nép Valkó várába menekült, 
a falvakat szerte üresen hagyták. Egy asszony a várból olyan 
időben, midőn a Berettvó-völgye a tatároktól tisztának lát-
szott. leszállott, haza lopózkodott Nagyfaluba, hogy kenyeret 
süssön. A puszta faluban a házánál a kenyeret meg is dagasz-
totta s be is vetette, s mikor már készen lett volna a kenyér-
sütéssel, akkor toppant be az udvarra egy lovas tatár, a ki az 
asszonynak le akarta vágni a fejét. Az asszony feltalálta ma-
gát, ravasz tervet koholt ki, arra kérte a tartárt, ne ölje meg, 
ad neki egy csomó kincset, mely egy vízzel telt hordónak a 

1 Dl. 30,3i)8. Km. Prot. M. min. pag. 248. nr. 2. — 2 Orsz. lt. Km. conv. 
lad. 35. Y. nr. 11. 
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lenekén van. A tatár a kincs hallatára nem is bántotta az asz-
szonyt, csak a kincset kérte, hogy egyszeribe adja elé. Az asz-
szonv a könnyen hívőt oda vezette egy hordóhoz, a ki keres-
gélni kezdett abban s belenyúlt, hogy kivegye a kincset. De 
a mint a hordóba hajolt a tatár, az asszony hirtelen a lábá-
nál fogva belefordította s így aztán mindaddig ott tartotta a 
pogányt, míg belefuladt. 0 pedig kiszedte a kenyereket; zsákba 
rakta; felkapaszkodott a tatárnak a lovára s felszaladt nagy 
gyorsan vissza Valkó várába. 

Boér Miklós szintén följegyzett egy népmondát, mely a 
következő: 

Hatalmas nagy úr lakott Valkó várában hajdanában. Hat 
fekete és hat fehér lóval j á r t ; a kocsija vert aranyból és 
ezüstből volt készítve. Szépséges-szép felesége volt; hetedhét 
országnak legszebbik virága. A szemei gyémántból voltak, az 
ajkai rózsából. Messze földről hozta azt a vár-ispán; hét sár-
kány őrizte; mert királyleány volt. Előbb mind a hetet le 
kellett hogy vágja, csak akkor adta neki a király. 

Úgy es bátor ember vagy; megérdemled — mondta a 
király. Ezért a tettedért nemcsak a leányomat, de fele 
birodalmamat is neked a d o m . . . Hanem aztán vigyázz rá ; 
mert látod, olyan a szép lány, hogy hét hétfejű sárkány 
sem őrzi meg; hogy tudná azt megőrizni egy ember! Azért 
csak haza hozta a szépséges királyleányt az ispán. Eltek-
éldegéltek boldogul; de egyszer megtudta a kutyafejű tatárok 
királya, hogy milyen drága kincs van az ispán birtokába; 
rávásott a foga. Nagy sereggel jött ellene, hogy elrabolja a 
szépséges-szép asszonyt; de az ispán elbujtatta a földalatti 
pinczébe, a kinek a bejáratát senki sem ismerte. Hét hétig 
éjjel nappal ostromolták a várat ; de akkor már éhen-szom-
jan haltak el a katonák: nem volt, mit egyenek, igyanak. 
A királyleány szive megesett a szenvedőkön s azt mondta 
az urának, hogv adja oda őt. úgy aztán meg lesznek mentve. 
Olyan jó as zony volt! De az ispán hallani sem akart erről; 



2 5 6 I. RÉSZ. VÁRAK. 

még jobban elbujtatta az asszonyt; ő pedig a katonáival ki-
rohant a várból, hogy szétverje az ellenséget. Bizony, sze-
rencsétlenül járt szegény ispán. Elfogták, lábánál fogva fel-
akasztották egy fára (a regélő oláh pásztor megmutatta azt 
a vén bükkfát is, melyen a szerencsétlen lógott!) s tüzes 
harapófogóval csipkedték a testét, hogy kivegyék belőle a 
titkot; rábírják az asszony rejtekének felfedezésére. A nagy 
jajgatást, sírást meghallotta a királyleány; kibujt a rejtekéből, 
fölment a vár tornyába és onnan látta, hogy a kutyafejű tatá-
rok milyen borzasztó kegyetlenséget visznek végbe az ő sze-
relmes urával (emberétel). Nem sokáig gondolkozott; gyorsan 
felöltötte aranyos, gyémántos legszebb ruháját s kirohant a 
várból; egyenesen a tatárok királyához ment, a ki szemét-szá-
ját ellátottá, a mikor meglátta a gyönyörűséges szép asszonyt. 

Ilt vagyok, a tiéd leszek mondotta a királynak 
csak az én szerelmes uramat ne kínozzátok, csak őt bocsás-
sátok szabadon. () az én életem s én vagyok az övé. A ki-
rály rögtön parancsot adott, hogy az ispánt bocsássák sza-
badon, a szép asszonyt pedig bevitte arany vászonnal bevont 
sátrába. Egyszer csak nagy volt az álmélkodás a kutyafejű 
tatárok seregében, a szépséges-szép asszony véres karddal a 
kezében, kirohant az aranysátorból. 

Megöltem a királyotokat, kutyák! — kiáltott, s míg a 
katonák a király sátrához rohantak, ő visszamenekűlt a várba. 
Nem is jutott senkinek eszébe, hogy elfogja. Az ispán, mikor 
meghallotta az örömhírt, összeszedte katonáit s megtámadta 
a kutyafejű tatárokat vele harczolt a felesége is — és 
mind egy szálig levagdalták. Hírmondónak sem maradt be-
lőlük. Mind itt vannak eltemetve, egy s i r b a . . . Az ispán 
ölébe vette szépséges feleségét s úgy vitte vissza a várba, az 
aranyszobába . . . Ilyen a hű asszony s így jár az, a kinek a 
más feleségére vásik a foga . . 

1 Erdély, IX. évf. 7—8. sz. 81—82. 1. 
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Tasnádon vár volt a XV. században, a mint egy 1474 
deczember 3-dikán kelt oklevél tanúsítja, mely szerint várépí-
tési engedélyt nyert Mátyás királytól Gábor erd. püspök a 
Tasnádon (Közép-Szolnok vármegyében) levő püspöki birto-
kára. Ebből az is kitűnik, hogy Tasnád az erdélyi püspök 
birtoka volt, de erre már korábbi (1246.) adatok is vannak, 
a melyekről majd a helység történetében lesz szó. 

E helyt még csak azt említem, hogy ugyancsak az itteni 
várkapitányságot 1559-ben adományozta Izabella Balassa Meny-
hértnek. 

1563-ban Castellum Tasnád még Balassa Menyhért bir-
toka, de 1564 január 29-dikén már Báthori Istvánt iktatják 
Tasnád birtokába.1 

1570-ben Hagymási Kristóf, Huszt parancsnoka kapja a 
tasnádi uradalmat.2 De áttérek mindjárt arra az időszakra, mi-
kor Bethlen Gábor fejedelem odaadományozta Tasnádot Beth-
len Istvánnak és Széchi Máriának. A tasnádi uradalomnak leg-
érdekesebb korszaka mindenesetre ott kezdődik, mikor Szé-
chi Máriának, a murányi Venusnak, e legendás szép asszony-
nak birtokai közé tartozott, a kinek Bethlen István, majd 
Rozsályi Kun István s végűi Wesselényi Ferencz volt a férje. 
Széchi Máriáról Közép-Szolnok vármegye közgyűléseinek 

1 A váradi káptalan Szapolyai János Zsigmond parancsára. Az eredeti 
oklevél az erd. kápt. levéltárában. Fasc. 7. N. 55. — 2 Kővári: Erd. tört. III. 
köt. 198. lap. 

DR. PETRI MÓR : Szilági) vármegye monographiája. II. 1 ' 
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jegyzőkönyveiben is olvasunk. Különösen becse van annak 
a följegyzésnek, mely szerint 1643 márczius 27-dikén Széchi 
Mária volt férje Rosályi Kun Istvántól követeli vissza ősi ne-
mesi vagyonait és pedig egy bársonyból készült, aranynyal. 
gyöngyökkel mesterségesen kivarrt lodingot, két katonai paizst, 
melyek közül egyik veres bársonynyal és ezüsttel gazdagon 
kivarrott tatárpaizs, a másik ennél sokkal régibb, állítólag 
Attila I. magyar királyé volt, («Duo scuta militaria, unum 
scutum Tartaricum, aliud autem vetustissimum quondam ad-
huc Attiláé primi regis bungarici!! fuisse creditur»); továbbá 
három igen becses kurta kardot, négy veres szőnyeget, melyek 
közül három skárlát nemű és közönségesen divánszőnyegnek 
hívják és több egyéb bútorokat s ékszereket, a melyek néhai 
apjáé, Rimaszécsi Széchi Györgyé voltak. 

Gróf Széchi Mária Füleken, 1647 május 14-dikén kelt s 
a tasnádi reform, egyház levéltárában eredetiben őrzött levele 
szerint «a Tasnádhoz való faluknak (ú. m. Szakácsi, Szent-
király és Ákos) dézmáit» fele részben «az tasnádi szent 
egyházra és iskolára», fele részben pedig a «szakmari ispi-
tálra» deputálja.1 

Bethlen István nejével együtt gyakran tartózkodott Tas-
nádon. Az itteni nemesi kúriát a hozzá tartozó jószágokkal 
együtt Széchi Mária hozományából 34.000 frton — vették. 
Gábor fejedelem adománylevelét ifjabb Bethlen István és neje 
Széchi Mária számára állíttatta ki s ismételve említi, hogy a 
zálogösszeget — az állami közszükségletekre — megkapta. 
1630-ban Rákóczi Györgynek ifj Bethlen István számára ki-
adott oltalomlevelében olva ható többek közt: «Tasnádban 
is az megholt urnák donatioja szerint az evictiót felve-
szem stb.»2 A tasnádi kúriát «a gróf főleg azért kedvelhette, 

1 A tasnádi ev. ref. egyház levéltárában levő levél Füleken, 1617 május 
14-dikén kelt s nem Zilahon, mint Biró Károly az erdélyi ev. ref. anyaszent-
egyház számára 1874-ben készült Névkönyv 33-dik lapján közli. — - Gr. K. 
levéltár. IV. 236. lap. 
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mert Váradhoz és Fejérvárhoz egyaránt nem nagyon mesz-
szire esett.»1 

A Márssal társalkodó Murányi Vénus, kiről «az szegény 
(iyöngyössi István» fülbemászó csengésű verseit írja, 1640 
november 8-dikán költözött át Déváról. «Tasnád, e kies fek-
vésű városka — írja Acsády — s a benne épült udvar-
ház letl Széchi Mária lakóhelyévé, mindaddig, míg anyja 
halála után Murány magas várába vissza nem költözött. 
A tasnádi jószágot jelentékeny összegben bírta s hozzá újabb 
szerzeménveket telt. (A tasnádi birák eev nyilatkozatukkal azt 

w Ö i », 

bizonyítják, hogy «tekintetes és nagyságos rimaszécsi Széchy 
Mária asszony ő nagysága» a cservölgyi szőlőhegyen 24 kü-
lönböző szőlőt megbecsültetett s az értök járó 1683 írt 60 
fillért kifizette. Rajta Széchi Mária saját kezű följegyzése 
«Tasnádi kert alatt levő szőlőkről való böczű levél».) ~ A tas-
nádi jószágot Máriától Véglesi Horváth László azon a régi 
jogezímen visszakövetelte, hogy atyjától Bethlen Gábor feje-
delem állítólag jogtalanul vette el 1621-ben. Az tény, hogy 
1617-ben özv. Deregnyői Daróczi Ferenczné Pálfi Anna át-
íratja egész «Thasnad» városát 32 ezer forintért Veghlesi 
Horváth (iáspárra és nejére, Usaly Katalinra.3 A sokáig hú-
zódó per igénye elutasításával végződött. «A pör Közép-Szol-
nok vármegye előtt indult meg. A táblabírák Ákos mezővá-
rosban 1638 márczius 25-dikére idézték meg először Máriát, 
ki ekkor ügyvédje által azon nyilatkozatot tette, hogy «szük-
séges és halaszthatatlan dolgaink végett urunk ő nagysága 
engedelméből kényszeríttettünk német császár u runk ő fel-
sége ditioiban dolgainknak gondja viselésére, mely miatt el-
lenünk intimált causának leválásakor sem magam, sem itt 
való jószágomnak gondviselője azon nem találtatott lenni». 
A bíróság helyt adott a kifogásnak és új határidőt tűzött 

1 Orsz. lt. gyulaf. oszt. Prot. Acsády Ignácz: Széchy Mária Í6ÍD—I619. 
^Szilágyi Sándor: Magyar Tört. Életrajzok. 08. l.i — - Eredetije Orsz. Lev. Neo-
reg. A 75(3. fasc. 8. — ;í Lelesz, Prot. 59. fol. 93. an. 1617. 

18* 
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ki.1 Ez ügyben «Mária több ízben kényszerűit anyja támoga-
tását s a murányi jogtudósok segélyét kikérni». «Nem csupán 
peres dolgokkal, hanem Mária egész gazdaságának rendbeho-
zásával foglalkoztak». Edes anyja inti a Tasnádon lévő mu-
rányi főembereket, hogy odalenn az ifjú asszony dolgaiban 
fáradozzanak, emberséges, becsületnek örülő, az asszonyukat 
minden jóra tanácsló szolgákat fogadjanak ő nagyságának. 
Régi és előbbeni tiszttartóktól jó ratiókat vegyenek, minden 
jószágot, javait, ingó-bingó marháit, majorságát inventálják 
és ő nagyságának jó. értelmes oktatással, tanácskozással hagy-
janak, s dolgait jó karban állítván, jöjjenek haza ő nagysá-
gától». «Kun István uram állapotjárói és egyéb oda lenn való 
állapotok felől is minden bizonyos híreket» hozzanak majd. 

«Maga Mária Muránvból «öreg asszonyt», társalkodónét 
és szakácsnét is hozott magával s életmódját Tasnádon egé-
szen úgy rendezte be, mint ama kor előkelő hölgyeinél szo-
kásban volt. Gyakran megfordúlt Váradon, a hozzá legköze-
lebbi nagy városban; minden őszszel eljárt a szüretre, az 
Ermellék áldott bortermő hegyeire, hol több szőleje vala s 
mikor mások nem perlekedtek vele, ő indított pert mind-
untalan ». 

«Az év egyrészét anyjánál Murányban szokta tölteni, . . . 
hol több szórakozásra talált, mint a csöndes Tasnádon». 

I. Rákóczi György, erdélyi fejedelem háborúja nagy vál-
tozásokkal fenyegette a birtokviszonyokat, lefoglaltatván a 
király pártján harczolók birtokait. «Mint az éhebek a kon-* 
czot — írja Wesselényi Ferencz sokan úgy lesik, ha ki 
javát kaphatják». 

Mária «midőn a hadi veszély actualisabb alakot öltött, 
télvíz idején lesietett Tasnádra, hogy értékesebb javait onnan 
a gömöri sziklafészekbe szállítsa». A háború februárban ki-
törvén, «eleinte arra gondolt, hogy Tasnádon várja be a vi-

1 Orsz. Lev. Neorég. A, 75(j, 5. 
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har lezajlását. De hosszú háborúra nyílt kilátás. Útra kelt 
tehát és elhagyta az erdélyi földet örökre» a hosszú kocsi-
sorral, mely sok értékes holmiját Murányba szállította. 

A mi ezután következett, Wesselényi Ferencznek és 
Széchi Máriának zerelmi kalandja, s Murány várának meg-
hódolása <1044 augusztus 5-dikén), ismeretes a történelemből. 

Wesseléiwi mikor Murányt birtokba vette s Illésházi 
Évát Trencsénbe küldötte, Illésháziék tetemes készpénzét és 
ingó javait, aranyát-ezüstjét zár alá vétette. A készpénzt 
nyomban el is költötte: vitéz katonáinak zsoldhátralékait 
egyenlítette ki s más hadügyi czélokra szolgáló kiadásokat 
teljesített. A tízezer forintra menő ezen költség visszafizetése 
a királyi kamarát terhelte volna, de ebben ez időtájt állandó 
szokott lenni az apály s így a pénzt illésházi Wesselényin 
követelte. Magát biztosítandó, rávette Rákóczi fejedelmet, 
hogy Széchi Mária erdélyi jószágát, Tasnádot az ő javára 
foglaltassa le. Ez megtörtént1 visszatorlásképen a murányi 
foglalásért. 

Tasnád visszaszerzése igen nehezen ment, s a fejedelem 
«midőn végre feloldá a zárlatot, csak azt engedte meg, hogy 
csupán négy általa megjelölt úr valamelyikének adhassa el», 
míg «Mária arra kérte a fejedelmet, engedje meg, hogy an-
nak adja el Tasnádot, kinek ő jónak látja. El is adta 1045 
október 16-dikán Károlyi Ádámnak.2 De e szerződés nem 
emelkedett jogerőre soha s végre is Rákócziék vették meg 
a jószágot». 

1648-ban Tasnád városát ilj. Rákóczi Györgynek ado-

1 A lefoglaláskor fölvett nagy terjedelmű jegyzőkönyv czíme a követ-
kező: Urbárium sen connnmeratio Colonorum Herumque ac substantiarum ad 
Curiam Thasnád pertinentium a manibns spect. ac. Magnificae Dominae Marisé 
Széchv de Rimaszécs in ratione illustr. Comitis ac Domini Gabr. Illésházy anno 
domini 1644 die 30 mensis aug. occupates. Nemz. Muzeum. M. N. Múz. Törzs-
anyag. 164!. évnél. Az Urbáriumot s Inventariumot Széchi Mária tasnádi javai-
ról Szigetlii András s Nagy Márton, nagyalmási nemesek készítettték. 

- A szerződés a szepesi káptalan előtt kelt. Orsz. Lew 
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mányozza Rákóczi (iyörgy.1 De az ügy még 1649 márczius 
7-dikén sem volt rendezve, mert Wesselényi azt írta a feje-
delenmek, akkor már II. Györgynek «Tasnád dolgát s az árát 
a mi illeti, mindenekben a Ngod kegyelmes gratiájára haliam 
magamat». 

Széchi Mária javairól amaz. 1644 augusztus 30-dikáról 
fennmaradt ínventárium igen-igen becses. Mikor tasnádi 

SZKCHI-C/ . ÍMKK. 

uradalmának összeírása készült. Széchi Mária már nem volt 
Tasnádon, (1642 Julius 3-dikán még Tasnádról ír Péchy 
Györgyhöz), s így az úri lak el volt már hanyagolva egv-
kissé, a mint mindjárt látni fogjuk, az egyik emeleti szoba 
mennyezete is beszakadt, elrongálódott a padlata is. Nem 
folyhatott a háború miatt eléggé a gazdálkodás se már ekkor 
s azt úgyszólván a magára hagyott cselédség gondozta." Az 
összeírás a következőket tartalmazza: Thasnád curián az 
udvarház előtt van egy «régi levélszín», van benne 3 deszka-

1 Orsz. lt. Gyulát', kápt. XXIV. Lib. Recj. fol. 17. - V. ö. Acsádv: i. m. 
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szék, az ajtaja vassarkú, pántú, fakilincsű, kívül deszkás. 
Az udvarház körül jó erős támaszos tövises, sövény palánk 
van, azon egy öreg kapu, deszkás, vassarkú, pántú. vas-
retesz lakattal, mellette egy kis ajtó szintén deszkás, vas-
sarkú. pántú, retesz lakattal, a minthogy jórészt minden" 
ajtó ilyen. A kapun belől (a két palánk közt) jobbra egy 
kis vassarkú ajtó van: itt a rekeszben tíz ártán hízik, balra 
is van a két palánk közt ajtó, de ez már eltöredezett s e 
rekesz üres. A belső palánk az udvarház körül zsendelyes 
és tapaszos, abban egy öreg, deszkás pártázott kapu van, 
két fele nyíló, hólyagos ónos szegekkel vert. A kapun egy 
kis ajtó, vassarkú, pántú, vasszegekkel be van szegezve, hogy 
be ne járhassanak rajta. A kapu mellett az Udvarház udva-
rára nyílik egy faragott tölgyfadeszkából csinált jó ajtó, vas-
sarkú. pántú. 

Az udvaron a kapun belől jobbkéz felől van két tölgy-
fából faragott deszkaszék, a tömlöez felire be egy darabant-
ház. A darabantházban jobbkézfelől van egy régi deszka-
nyoszolva, van két vasbilincs, hat vas, ember lábára való, 
három-három karikájú; a tömlöez fájához van csinálva egy 
vékony hosszú láncz, mely két öl s egy sing, erre a lánczra 
embert szoktak tenni. Van más láncz is kocsihoz való, (negy-
ven szem a horgával). Van egy közép s egy kisded nagyságú 
lakat, háromszegűek, kulcsostól; egy öreg vasbárd az udvar-
ház szükségére való. E házból nyílik a tömlöezre egy vasajtó 
(rajta egy öreg háromszegű lakat s egy kisebb gömbölyű tö-
rök lakat, mindkét lakat kulcsos). A tömlöczben van egy fa-
kaloda, melyen van két vasretesz s egy láncz másik felől. 

Ettől nem messzire van egy sövényből csinált új ház, 
zsendelyes, annak a pitvarára nyílik egy tölgyfadeszkából 
csinált új ajtó is (vassarok, pánt, fakilincs). A pitvarból 
jobbra is, balra is nyílik ajtó két szobába, hársfából csinált 
új ajtók, még fölszegezetlenek: de már készen vannak, ezek 
is vassarkúak. pántúak. 
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A pitvarból a ház «hiara» egy lajtorján följutva aszú-
körtét, almát találunk. A padlás tölgyfadeszkából van. Ugyan-
azon fedél alatt van egy sütőház. (Benne három dagasztó-
tekenő, gyúrótekenők, szűrőszita, két asztal, szórólapát s 
egy lámpás.) Az eezetes kulcsárházba nyílik egy tölgyfából 
faragott ajtó, kulcsos, vaszárral. Benne két ászok, egyiken-
egyiken öt-öt átalag jó eezet, melyek 17 V2 tasnádi köblöt tar-
talmaznak. Ezek a tárgyak vannak itt: vasnyársak, mérő-
sisakok, vasfogó, nyeles szórólapát, vasserpenyő; egy karika 
viasz, «egy öreg szőlőmető sarkas metőkés». Bors egy tas-
nádi véka; «egy hitvánv karabély sárkány nélkül való puska». 
Farosta, s két rossz tölcsér. 

Ugyanezen «hiazat» alatt van egy konyha, kőlábra csi-
nált kőkéménvű, melyre nyílik egy tölgyfadeszkából csinált 
fasarkú, kilincsű, vasreteszes ajtó. Benne egy tál, két vas-
rostély, vasnyárs, rézmozsár törőstől, két kis vágókés, két 
vaskanál, kilencz vasfazék, egy vasserpenyő, egy vasleszűrő, 
egy kis vágóbárd, két szűrőszita. A konyhából nyílik a sza-
kácsházba egy tölgyfaajtó. Benne egy asztal, egy jó fehér 
kályhás belől fűtő vaslábú kemencze, egy deszkaszék; véka, 
csebrek. A szakácsházból nyílik egy kamarára tölgyfa-
ajtó. Benne tálak, egy kis cseber teli lúdtollal. A konyha 
mellől egy hársfaajtó nyílik ki a szabadba, a hol egy mély 
kút van, egy másik ajtó a szőlőre nyílik. Az udvarra térvén: 
van öt istáló, mindegyik ajtaja jó vassarkú, pántú, reteszű, 
s mindegyik istálóban legalább 6—6 ló fér el. Az istálók 
szalmával l'ödvék s rosszul. Az istáló végében van egy hordó-
szín, melyen szintén tölgyfaajtó. A hordószín mellett egy 
szekérszín, melyen egy széles kétfelé nyíló vassarkú kapu 
van. Van benne egy jó új hintó, egy jó kocsi, egy öreg jó 
deszkás zöld gyantáros, hat ló után való szán s két szekér 
s még más szán, szekérkas 4 stb. A szekérszín és gabonás-
ház közt ajtó nyílik, azon belől másik, mely utóbbin van 
egy általkötő láncz s egy jó öreg lakat. 
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A virágos keretben van ötödfél tábla bajnóezi sáfrány, 
51 kosár méh, 47 üres méhkosár, 2 tábla petrezselyem, 2 
öreg darab vöröshagyma, répa, retek egynehány darabban, 
van a kertben egy jégverem is. 

A gabonás házban van egy kettős szuszék, egy régi 
szőrös bőrrel borított öreg pinezetok, 8 palaczkra való. Egy 
sóörlő, 6 kősó, aztán deszkasarogiya, orsófák, vasrosta, véka, 
gyékény, egy «gyártatlan» gyapjas juhbőr . A gabonásház 
mellett van egy élésház, melyre nyílik egy hársfadeszkából 
csinált ajtó. 

Az élésházban czipónak való liszt, zsákok (11 drb.), tehén-
bőr, bodonok, gyártott juhbőr (11), lisztnek való láda, 12 
kősó. Egy szalonna tavalyi s egy háj (melyekről azt állítják, 
hogy azok a Kádas Mártonéi). Az élésházból egy rosté-
lyos vassarkú reteszű ajtó lel a ház «hiara» nyílik. Az 
élésház «liian» van 20 drb szalonna, avas szalonna egy fél; 
háj 18 drb, egy gyalogdob, egy pár rézdob, 10 sajt, kristály-
szeges üvegtányér 90, öt szál kopja vasas, két-két szál jó 
lobogók rajtok, egvik-egyik veres, másik fehér. Két régi vas-
nvárs, két csoroszlya, másként hosszúvas, egy fába való 
vascsiga, egy vastengelv és forgó vascsiga, egy hintószíj fel-
rántó; vascsatt, 4 tányér ütköző vaskarika, kocsihoz való 
ferherczvasak, vasderékszeg, pincze ablakába való hasogatott 
keresztvas, egy zsák gyapot, 7 méhkosárral aszalt meggy s 
cseresznye, 3 sajttartani való deszka, egy füles ü s t kétfülii 
kosarak, tavalyi dió, aszalt körtve, alma. egy gyapjúzsákban 
aszalt som. Idei mogyoróhagyma. Gyeplő, kötőfék, két hámt'a 
vasastól, karikastól, két szőlőmetsző kés s más effélék. Az 
élésház mellett egy vassarkú, pántú, reteszű ajtón a ház és 
palánk közt való udvarra jobbkéz felé bemenve egy fagrádi-
cson a leányasszonyok házába jutunk fel. 

A leányasszonyok házában van két jó asztal, két karos 
padszék. Van ezen a házon két üvegablak, mely nyolcz 
táblából áll, két táblája elromlott. Egy néhány mángorlott 
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reczés vászonlepedő, ón tálak 40. sáhos abrosz 8, (> czifra ón-
csésze, 7 új fatál, (i4 fa tányér, 2 szita, mosogató tekenőcske. 
«egy reczének való ráma», azon egy előruhának való patyo-
lat, «fejéressel varrják», két vánkos «nyomtatott czifrás gyolcs-
bajúak». Egy fanyoszolya, egy széles lapos láda, egy fedelet-
len öreg láda, egy kis szarvas mosogató teknőcske, két ruha-
sikállani való fadeszkástól, s még két abrosz. A szobában egy 
öreg kályhás kemencze, azon egy öreg rézkondér. E házból 
nyílik balkézre egy vassarkú, pántú, reteszű lakatos ajtó be 
öreg házba, melyben van egy rossz nyoszolva, egy cseber, 
több kis üvegpalaczk, pinczetokok, 120 koszorú idei fok-
hagyma, rakásban is van 2 véka fokhagyma. «Uj egybejáró 
belől ónos vasfazék» van 11. vaskondér 15, vasfazakocska, 
lábas s lábatlan vasserpenyők, iisttartó vasláb, «lumbik» fe-
delestől, fakupa, bélessütő vasszerszám. Tizenhat dirib-darab 
fehérített fonal, és egy kétfülű kosár. E ház két ablakának 
egyike hiányzik. Van ebben a házban egy deszkával elre-
kesztett házacska, melyre nyílik egy tölgyfadeszkából csinált 
vassarkú, pántú, kulcsoszárú ajtó. A rekeszen két ablak. 
Van e szobában egy hosszú táblaasztal s egy öreg jó új 
asztal, egy pohárszékasztal, két öreg pávatollból csinált 
legyező. Egy fekete bársony szekérhez való vánkos. Egy 
fekete bársonynyal borított katonanyereg. Egy bélessütő két-
fülű rézedény. Egy öreg s két kis czifra, tornyos, gvantáros 
kályha, 8 kötelék vetemény- s virágmag, fél véka répamag 
véká tói. Tavalyi tehénvaj 5, juh vaj 1, idei tehénvaj 12. 
juhvaj 4 fazékkal. «Tizenegy fazék hitvány semmire kellő 
liktarium». Egy fatálban veres ostya. Egy fekete posztóván-
kos. Ebből a házból ismét a leányasszonyok házába vissza 
jővén, nyílik egy kis kamarára egy vassarkú, pántú, veretű, 
lakatos ajtó. 

A kis házban van az öreg asszonynak egy «viseltes kék 
szoknyája; két vánkos, az egyiknek a «hea» kékfehéres táb-
lás matéria, másiknak fehéres vékony vászon; egy asztal-
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fedél, egy vászonlepedő; egy kis gyantáros láda, melyben 
van egy kék perpeta 1 előruha, egy új fehéres vékony vászon-
lepedő, egy reczés vászon előkötő, egy kék posztó előkötő, 
egy gyolcslepedő, egy gyolcsfehéres vánkoshaj, egy gyolcs 
nyomtatott fekete virágú, egy durva gyolc rokolya, öt sing 
s egy fertály patyolat, egy bársonyra csinált iszkofiomos 
apró jóféle gyöngyös pár ta ; egy kis tölcsér, egy kis gyolcs-
fehéres keszkenő. Egy fehéres csipkés férfi gyolcsing, egy 
rúd kapocs; egy lepedőbe való fehéres recze; egy kötelék 
kék selyem; egy vánkoshajra való fehéres; egy kendőre való 
fehéres; viseltes fehér csipke; fehér csipke fertály híján 
két sing; egy sing, ingre való fehéres. Van továbbá három 
darab sáhos abrosznak való (oda fel való) vászon; egy ván-
koshaj kék táblás kittel;2 egy kis gyantáros deszkás ládácska, 
melyet a leányasszonyénak mondanak. («Ezeket ő nagysága 
a vén asszonynak relaxalta» a mi t. i. a kis házban van.) 
Van egy haltartó fedelestől, «két öreg kárt s egy szatior.»s 

A leányasszonyok házából kijőve a garádics mellett balkéz 
felől a szögletben katlanba van rakva egy öreg üst. Onnan 
elébb menve a fal mellett a szegleten balkéz felé fordulva 
a sütőház felé egy hitvány vassarkú, pántú, reteszű ajtóhoz 
érünk. A sütőház fakéménves, tapaszos és jó z endelves, nyílik 
rá egy régi aj tó; «leeresztő vas reteszű táblája». Itt egy öreg 
cseber, egy kis szarvastekenő, egy ritka szita. Onnan vissza-
térve és az élésház mellett való ajtón kimenve az udvarra, 
jobbkéz felől a paloták mellett van egy sajtószín, zsendelyes, 
melyben két tekervényes sajtó van. Odább a paloták alá való 
nagy pinczékre egy hitvány rostélyos vasreteszes felül vas-
sarkú, kétszárnyú ajtót találunk. Van a pinczetorokban egy 
öreg hosszú korcsolya, három-három zápú hosszú korcsolya 
3, még hét kisebb is. Borvonó kötél, (a két végén két jó vas-

1 Perpetuána szoknya. (M. Xijt. Sztár, III. 289.) — 2 Kittel. (,U. o. II. 318.) -
:! Kártyus és szatyor. 
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kapocs) 5, a pinczetorokban még 4 fúró. A pinczetorokból a 
garádicson lemenve a paloták alatt levő pinczékre vezet egy 
kétszárnyú vassarkú, pántú, tolózárú lakatos és reteszes ajtó, 
melyen lakat is van. A pincze boronákkal általrekesztve há-
rom részből áll; öt kőlábon jó mestergerendákkal és általvaló 
apró gerendákkal, padlással ellátva. 

A pinczének középső részében van egy átalag sós egres, 
egy zsákban szekérhez s lovakhoz való láncz 6 darab; két 
forgó karika, két szekeres fék; három kapa, egy fa vasas-
csiga (a városé), három s fél hordó rossz csiger, két cseber. 
Van egy hordó bor is, 7 köböl, (a Kádas Mártoné). A középső 
pinczében egy erős vasas kocsiládaformában, van a szám-
tartó «registruma proventussal együtt». Bethlen István uram-
nak egy öreg conventionalis könyve, egy borsoló szita, mely-
ben fűszerszám van. Van továbbá egy apró füles vasfazék, 
véső, ütköző tányérkarikák, vas zénfogó, réz ételmelegítő 
fedelestől, két dézsa, palaczkok, egy cseber tasnádi tiszta 
színméz, egy félfülű sajtár, egy fürdőkád, egy öreg kondér, 
la nádi másfél cseberrel egy kádban olvasztott faggyú. Egy 
nyolczas pinczetok, nyolcz ónpalaczkkal (egy-egy budai itüzé-
nél kicsivel nagyobbak), ismét egy pinczetok öt ónpalaczk-
kal, a hatodik elveszett. Egy tollas vasbot «régi, két toll 
híja. Egy öreg faesztergárd, melyben folyosóra való orsókat 
szoktak metszeni. Gyúrótekenő, tölcsérek, budai itcze, két 
kis fa kupa s egy fa «kárt». 

A második pinczerekeszben jobbkéz felől egy hordó ráfi a 
teli. Majorságbor a pinczében tizenhét edénynyel, valamennyi 
tasnádi borral teli, mintegy 82 köböllel, kettő (az egyik megy-
gyes bor csípős), ő nagysága számára csapra ütve, két hordó-
ban ürmös bor. Van két átalag méhser. Három hordóra való 
vasabroncs. 

A harmadik, balkéz felől való pinczére nyílik megint 
egy vassarkú, pántú, reteszű ajtó. Itt mindjárt egy átalag 
rostán átszűrt méz van, azután palotára való «üvegráma» 
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vagy 37, a jégeső verte be. E pinczére 7 ablak nyilt. 5-ben 
«hasogatott vas»; egyik ablakban két kis tábla üveg. A pin-
czetorok felett egy deszkanyoszolya van, a melyben a kul-
csár hál. 

A pinczéből kilépve és jobbkéz felé térve vezet egy 
garádicsocska fel az alsó rendházakra; tornáczos, deszkás a 
ház eleje. Az első házra nyílik egy gyantáros, pártázott vas-
sarkú, pontú, «fogantójú», csapózárú ajtó. Ezen a szobán 3 
ablak van; de csak két tábla van az ablakokban, üveges 
tányéros; a többi deszkával van becsinálva. Van ebben a 
szobában egy jó hosszú táblaasztal: árpa 100 köböl, egy 
rossz hosszú asztalláb, dirib-darab fehér gyapjú egy rakás, 
hulladék. Faragott hársfadeszka van vagy 25 drb. A mester-
gerendára van felkötve egy zsákban «halászni való háló», van 
«apró vadra való vadászó háló egy», új, «ideg nélkül való». 
Onnat jobbkézre nyílik más szobára egy gyantáros, ép ©lvan 
ajtó. Ebben egy magas fekete kályhás kívül tutőkemencze. 
A szobán két üvegablak nyolcztáblájú, hiányzik két üveg-
tábla. Van még e szobában két liársfadeszka nyoszolya desz-
kák nélkül. Köles 0 tasnádi vékával. 

A harmadik szobára (mindenütt «ház»-nak nevezve) ha-
sonló ajtó nyílik. Ezen a szobán három üvegablak áll, tizen-
kél táblával egy tányér híján. Itt is egy kívülfűtő fekete kály-
hás kemencze. Egy régi karszék. Hatezer zsindely. Egy öreg 
gyantáros két oszlopos pohárszék. Van ó háj öt darab, árpa 
egy rakás, melyet most az úr ő nagysága s szolgái lovaira köl-
tenek. Egy hordóban tasnádi régi véka lencse; három öreg 
szalonna (ezt Bánházi Pál uraménak mondják), van egy 
abrakmérő vascsészécske is s egy asztalnak a fele (t. i. a 
fedele). 

Onnan visszatérve a garádics előtt való házba, bal felé 
ugyancsak ÜZ előbbiekhez hasonló ajtóhoz jutunk. Ezen a 
szobán egy ablak van, négy táblájú, másfél táblájában nincs 
üvegtányér. Benne egy belülfűtő mázos kályhás két vaslábú 
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kemencze. E szobából a sütőház udvarára hasonló ajtó nyí-
lik. A város felé való végső szobára is egy. E szobában van 
egv jó asztal, melyen van egy kopott szőnyeg. Két karszék. 
Egy bársfadeszkából csinált jó nyoszolya, egy gyantáros nvo-
szolya. Egy kívül fűtő mázos öreg kemencze. Egy zárnélkül 
való kis reteszes fehér ládácska, egy kávátlan zeczelszék. Egy 
réz gyertyatartó. A szobán három üveg ablak, 12 táblából 
állók. 

Jobb kézre ugyané szobából nyílik hasonló ajtó. Ebben 
a szobában: két asztal, egy kívül fűtő öreg mázos kemencze, 
«körnvüle fii részpadok». Ezen a szobán szintén 3 ablak. 
Sínvas 13 drb. Ebből a szobából «egy boltra» nyílik vas-
sarkú, pántú, fogantyújú, két reteszű csapózárú, fehér pár-
tázott ajtó, ebben, hogy mik vannak, «az úr ő nagysága 
tudgia». Nyílik más (egyreteszű) ajtó is egy árnyékszékre. 
Az árnyékszék kék posztóval van bevonva. Nyílik «az első 
a város felé való szegeletházba egy kis folyosóról egy gyan-
táros, pártázott vassarkú, pántú, fogontojú csapózáró ajtó, 
mely kis filegoriából egy kis fagarádicson az udvarra men-
nek le». A grádics végén tölgyfaajtó van. A filegoriában két 
tölgyfaszék. 

A «felső rendházak előtt» van egy fából csinált jó desz-
kás zsendelyes filegória, melyre egv fagradics vezet föl, «jó 
deszkás, lapos heazatu». Azon följutunk egy öreg puszta pa-
lotára, hova egy gyantáros czifrás pártázott vassarkú, pántú, 
fogan tójú, reteszű fakilincsű ajtó vezet. E palota, melyen öt 
puszta ablak van, vakolatlan, padlás nélkül való. A palotá-
ból jobbra, balra nyílnak ajtók. Bal felé a második palotán 
nincsen ajtó. A harmadik palotára nyílik szintén vassarkú, 
gyantáros pártázott ezifra ajtó. Öreg fehér, paraszt, kívül-
fütő kemencze benne. Jó padlásos. Van e házban hat jó öreg 
ezifra kárpit. Két zecczel gyantáros karos szék. Egy hosszú 
karszék. Egy öreg asztal, lábastól. A házon három ablak, 
18 táblájúak két tányérüveg híjával. Ebből nyílik a város 
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felé egy folyosóra egy vassarkú, pántú, fogantójú, fordító zárú 
ajtó. A folyosó deszkás, orsós s olyan széles, mint a ház. 
Ebből a szobából a szegeletre egy ajtó a másik szobába ve-
zet, melyen 4 ablak van (24 táblából, egy üvegtánvér híján). 
Benne öreg mázos, belülfűtő kemencze, négy hársfából 
csinált deszkanvoszolya. Egy fehér pártázatlan. vasas két 
«fogontojú» láda, melynek zárja fölszegezetlen. Egyik nyo-
szolyában két fejér táblás kittel «heas derekallv». E szobá-
ból egy pervatara nyílik egy fehér pártázott vassarkú, pántú, 
fakilincsű ajtó. A garádics előtt való puszta palotáról jobbra 
egy háromablakos szobába jutunk. A szobában egy jó asztal 
s egy hársfanyoszolya. 

A második házra nyílik egy vassarkú stb. ajtó. A szo-
bában, mely bárom ablakos, hat kárpit, egy kívülfűtő fehér 
kályhás kemencze, egy kerek asztal, öreg pohárszékasztal, két 
pad, három karszék. Egy réz, öreg «bor hűytő». Ebből a 
szobából a szegeletszobába lépünk be, a melyben van négy 
öreg kárpit, egy asztal, egy viseltes szőnyeg, egy jó nyoszolya, 
egy zeczel szék, egy asztal, egy kis pinczetok nyolcz üveg-
palaczknak való, fehér kályhás kívülfűtő kemencze, e szobá-
ban egy deszkából csinált rekeszen egy fehér deszkából csi-
nált ajtó. E rekeszben négy darab seh^em-kárpit felvonva, 
egy asztal s egy nyoszolya, ebben egy derekalj s egy vánkos. 
Ivét rézgyertya tartó. Egy öreg famedencze, egy hitvány üveg-
lámpás. A rekeszen négy ablak van (24 táblával). 

«Az alsó házakra nyílik e házból alá» egy-egy vassarkú 
s a már ismert módon csinált ajtó. Hát itt mik vannak? Egy 
fedeletlen fehér ládácskában 75 faggyúgyertya. Egy nyomtatott 
tarka vánkoshajban asszú rózsa. Egy üres iskátula, egy ráma, 
melyre fehéres varrás van fölfeszítve, befödve zöld, sárga, 
veres, fehér selyem matériával, két polczot négy öreg vas-
szeg tart. Az egyik polczon 21 üveg szeges palaczk, egy 
lapos üveg palaczk, egy négyszögű pléh palaczkocska, né-
melyik üres, némelyikben fű- és virágvíz van. Korsó, fekete 
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lítj)os s fehér skatulyácskák. Tölcsér, czifra óncsésze, gyü-
mölcsnek való, egy női német fekete czipő, bársonyos czipő, 
harmadfél pár fehér bőrből csinált viseltes német czipők, 
negyedfél pár női, selyemből való, iszkofiómos varrott viselt 
salavárik, egy kis fuvóeska, egy selyemtartó tekerő ládáeska. 
Egy kicsiny «bor innya való désácska». Cserépfazekak s lim-
lomok. 

A felső házakból csak négy padlós; de az alsók mind 
azok, a leányasszonyok házán kívül. E házakon öt kémény 
van. Lejövén a felső rendházakból: jobb kéz felől egy «sem-
mire kellő» hiazatú elhagyott darabantházat látunk. 

Van a tasnádi udvarháznak összesen 175 boros és lisz-
tes hordója, 7 szállító kádja, 5 szekeres kádja, 2 csatorna 
alá való kádja, 6 kétfülű csebre. A csűrös kert előtt bal kéz 
felé egy hosszú borona istálló, rossz fedelű, béres ökröknek 
való. Fér bele 48 ökör. Van 6 béres eke, hozzátartozó vasai-
val, szerszámaival együtt. 6 béres fakó szekér, ebből kettő 
új. Egyik szekérnek a tengelyei marokvasasok. A csűrös 
kertre kétszárnyú sövénykapu s egy deszkás ajtó nyílik. 
A csűr rossz fedelű, megtámogatva. Van tavalyi búzaasztag 4, 
a melyek 1800 kalangyát tartalmaznak; idei búzaasztag 6, 
ezekben van 3155 kalangya. Dézmabúza három csomóban 
4921

 2 kalangya, van benne 35 kalangya majorság búza is. 
Idei majorság zabasztag van 2 = 1 1 0 0 kalangya, idei őszi 
majorság alakor egy csomóban 40 kalangya, idei dézmazab 
két csomóban 100 kalangya. A csűr végében van idei lencse 
egy jó kalangyával. Van még 20 tasnádi vékáról vetett köles. 
Széna egy szakaszban. Répás veteményes-kert a csűr-kerten 
felül Balázsháza felől, melyben káposzta, répa, dinnye van. 
A csűr-kertről nyílik egy deszkás emelesős kapu Szántó felé. 
Bal kéz felé van egy, borjuknak való füveskert. 

Majorház. Egy fedél alatt van egv «ház», két kamara s 
egy pitvar. Itt 3 dézsa, 3 sajtár. 10 drb juhsajt, egy kis kád, 
melyben sósvizet tartanak, egy üst, melyben savót forralnak. 

Dr. PETIU MÓR: Szilágy vármegye monographiája. II. 18 



2 7 4 I. RÉSZ. VÁRAK. 

Lúd van 40, india1 öreg 27, idei india csirke 5, récze 55. 
Majorságtyúk kakassal együtt van 140. Dézmatyúk 50. Gyapjú 
01. A majorház udvarán van egy boronából csinált lúdól. 
Két, marhának való hosszú eresz. Borjúól 2. Van még egy 
más majorház is, ebben a juhász lakik. Disznó van egy 
«seregben» 106, másikban 233, ártánok, tavaszi malaczok, 
öreg kanok; fehér, fekete s tarkák. A tasnádi majorságban 
juhok száma: öreg juh 103, öreg kos 5, nősténybárány 57, 
kosbáránv 6. Kecske 3. Tehén: öreg, borjas 24, ezek közt 
van fekete, felálló szarvú, szőke, sárgásszőke, kajlaszőke elő-
álló széles szarvú, fehér-szőke fenn álló szarvú, kék-szőke 
fenn álló szarvú, ordas, kormos stb. Bika van 3, «mind a 
három bika kék-szőke». Meddő tehén 9, (egyik «veres konya»). 
Harmadfű üsző tinó 12, harmadfű ökör tinó 7. Tavalyi üsző 
tinó 5, ökörtinó 8. Idei ökör- s üszőborjú 23. Jármos öreg 
béres ökör 48. A ménesben van 22 öreg kancza (szürke-kék, 
fehér-kék, fekete-barna; kék, a farka szürke; pej, fekete a 
farka sörénye, kék, a farka sörénye fehér, szeplős-kék fél 
csipőjű stb). Harmadfű kancza van 3, negyedfű gyermekló 8, 
tavalyi kancza csikó 3, harmadfű csődör van 1, idei csődör 
csikó 11, kancza csikó 7. 

Halastó van a tasnádi határon Kenve" nevű helyen, egy 
öreg gyalmos, hináros, nádas, súUymos öreg tó, melyet nem 
gyalamolhatni a sok gaztól. 

Malom van a fenn megírt tó gátján, egy malomház, jó. 
zsendelyes, boronából rakott, melyben van felülcsapó két-
kövű malom, minden készségével, vas csapjaival, korongjai-
val, «esztendő által igen kicsiny jövedelmet» hajt. 

A tasnádi korcsmáros bor árával 204 frt 08 pénzzel van 
hátralékban, készpénzhátraléka 76 Irt. Csögön bor ára 148 frt 
77 pénz, Kisfaluban 82 frt 9 1 '•> pénz («mostan is vagyon csapon 
egy hordó méretlen»). Kegyén 48 frt 6 8 ,

2 pénz, mindössze 

1 Indiai tyúk. — 2 Elpusztult falú helye. 



A TASNÁDI URADALOM. 275 , 

560 írt 24 pénz e czimen a hátralék. Tasnádon seprű árá-
ban 27 t'rt a hátralék. Bor fejében búzát osztottak ki, pár 
helységben úgy, hogy minden köböl búzáért egy-egy tasnádi 
cseber bort tartoztak adni; ha bor nem teremne, minden 
cseber borért 2 2 Irtot. Bor fejében hat szalonnát is osz-
tottak ki, melyek ára a számtartó registroma szerint 30 t'rt 
40 pénz, a miért 15 cseber bort tartoztak adni s a 40 pénzt 
visszafordítani. Az összes hátralék 612 Irt 64 pénz. A vargánál 
kikészített juhbőr van 7 drb, talpbőr 1

 2, a szűcsnél bárány-
bőr 170, kész ködmön 6, irha bőr van készen 30. 

A tasnádi udvarházhoz ezek a szőlők, szántóföldek, 
kaszálórétek tartoztak: 

Szőlők. Az udvarház alatt van egy szőlő, melynek egyik 
részét kert-szőlőnek, a másikát pedig Macskahegynek hívják. 
A szőlőben dió-, szilva-, körte- és almafák is vannak. Meg-
terem ez a szőlő, mikor «derekas» termése van, másfélszáz 
tasnádi csebret. Még nagyobb szőlő van a Szőlőkertalja nevű 
szőlőhegyen, kisebb a filé nevű hegyen, melyet Hunyadi 
szőlőnek hívnak s mely előbb Szodorai Istváné volt. A Cser-
völgyi hegyen, a Cservölgyi szorosfélen is vannak szőlők, 
k ü 1 ön lé 1 e gyű111ö 1 cslava 1. 

Szántóföldek. A határt három fordulóra művelik. Az 
első forduló Szilvás, a második Szántó, a harmadik Kávás 
felé van, ezer, ezerháromszáz, ezerszáz vékásak. 

Kaszálórétek. A város alatt van a Püspök-rét (egy nap 
negyven kaszás lekaszálhatja). A «Tó mellett Kenve nevű 
helyen» (16 kaszás). A Gátalja-rét két darabból áll (20 kaszás). 
A «Kékeden» túl Kávás felé van a Nagyrét (1000 kaszás), 
mindig tilalmasban tartják. Osonnaí János rétje Balázsháza 
felé a Macskahegy alatt 12 kaszás. 

Erdő, Szilvás felé, a csűröskerten kívül van. Oreg széles 
fás makkos tölgyerdő, melyet alerdőnek hívnak, négyszáz 
disznó meghízhatik rajta. 

A tasnádi udvarházhoz conventiós szolgák: Az udvar-
18* 
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biró (nemes vitézlő Szaczy Ferencz, kezdődik az esztendeje 
l(i44 április 25-dikétől) fizetése: 75 frt készpénz; nyolcz sing 
«faylondis»; egy rókamái bélés, három verő disznó. «Magá-
nak otthonn nem létünkben szabad asztala». Ivét paripájá-
nak széna s abrak, egy szolgájának pnebendája. A számtartó 
(Bőczkovi István) fizetése 25 frt készpénz, ruházatjára hat 
sing fajlandis; 7 köböl búza, egy verő disznó, egy kősó. 
A kulcsár (Dombi István) fizetése 10 frt, 5 köböl búza, egy 
verő disznó, 3 cseber seprű, kisniczer1 dolmánymente. Az 
esztendeje 1044 június 29-dikén kezdődik. A kocsisnak, a ki 
a szürke gyermeklovak mellett van, fizetése 13 frt, kiszniczér 
dolmány, mentéje alá bélés, 4 köböl búza, lábbeli: a mennyi-
vel megéri, napjára négy ezipó s egy itcze bor. 

Szakács Mihálynak nincs conventiója; de a mint a szám-
tartó mondja, «az asszony ő nagysága» megparancsolta, hogy 
egyezkedjék vele. ígértek neki 13 frtot, kiszniczér dolmányt, 
mentét, mentéje alá bélést, két inget, két lábravalót, 3 pár 
csizmát, fél vég gyolcsot. A porkolábnak az úrnő «jó akarat-
jából fizetett». A kertész fizetése 0 frt, kiszniczér dolmány-
mente, mentéje alá báránybőr bélés, nadrág, csizma, két 
ing, két lábravaló s egy süveg. A majorbirónak (Gábor Péter-
nek) évenként járt fizetésül egy ködmön, 8 köböl búza, sarú. 
a mennyit elviselhet, 3 ezipó napjára, egv verő disznó. 
A juhásznak évenként járt 10 frt, 10 köböl búza, egy szűr 
s egy ködmön, egy bőr boeskornak, vasárnapra tej. A mé-
nespásztor évenként 0 frtot, 4 köböl búzát, egy ködmönt s 
boeskornak fél bőrt kapott. A disznópásztorok három-három 
forintot, három-három köböl búzát, egy-egy szűrt, lábbelire 
fél-fél tehénbőrt kapnak. Van 12 béres, két-két béresnek 
évenként volt fizetése 10 frt, 10 köböl búza, egy szűr s bocs-
korra egy bőr. A tehénpásztornak évenként 14 frt, 14 köböl 
búza, egy szűr, egy ködmön s boeskornak egy bőr ; felesé-

1 Kisnyecér, kiszniczér. (M. Nyt. Sztár, II. 318.) 
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gének egy ködmön, két ingre való gyolcs, egy török vászon 
ingväll s három saru járt ki. A 12 darabantnak naponként 
(a kik itthonn heteitek) járt 2 2 czipó. Balkányi Borbála 
mosó, vajköpülő, sütőasszonynak kezdődött az esztendeje 1044 
márczius 28-dikán; fizetése (szoknyájára) 10 frt, két ingváll? 

két főre való gyolcs, saru, a mennyit elnyűhet, egy erdélyi 
gerezna.1 

Tasnádon van ekkor 201 család (ebben 35 nemes). A tas-
nádi udvarházhoz (Széchi Máriának) a tasnáclfak 100 forint 
adójok felét Szent György, másik felét Szent Mihály napra 
tartoztak beszolgáltatni. Dézmát minden leguminájokból tar-
toztak adni ; a dézmának harmadrésze az idevaló prédiká-
tort illette. Mindegyik külső ember, a kinek csak szőleje van 
a tasnádi hegyen, egy-egy cseber hegyvám-borral tartozik, 
ha mindjárt nem is termett több. Azonkívül dézmával, a 
kinek t. i. nincs «exemptus» szőleje. Az idevaló nemesek, a 
kiknek nincs exemptus szőlejök, tartoztak «az igaz dézmá-
val». Szent Mihály naptól fogva Szent Márton napig ki-ki 
maga számára árúitat bort a szegénység, Szent Márton nap-
tól fogva karácsonyig csak a város szükségére, karácsonytól 
fogva Szent Mihály napig a földesúré a korcsma. A két 
mészáros «egy hónapig» a földesúr számára «nyúz és árúi» 
húst, mert a földesúr pénzén veszik a marhát erre a czélra. 
Búzadézmáláskor, a kinek búzája van, egy-egy tyúkkal tar-
tozik. Ebből két rész a földesúré, harmadrész a papé. A ki-
nek pedig búzája, szőleje nem terem, mindenki 3 3 potu-
rával, illetve 0—0 pénzzel tartozik, a melyet füstpénznek 
hívnak. A méhdézmának egy harmada a prédikátoré, a hol 
nem telik tizedre, ott a váltója 3, ennek harmada szintén 
a papé. 

Az uradalomhoz Kegye birtokban 29 jobbágycsalád van; 

1 Amphimallum. «Mind kívül-belöl szőrös ruha, gyapjas gerezna.9 .1/. 
Nijt. Sztár, I. 1084.) 
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(Radul György a Szilágyban, Kövesd mellett, Szigeten a Sar-
masághi György földjén lakik). A korcsma Szent Mihály naptól 
a falué, karácsonytól Szent Mihály napig a földesúré. Juhval 
minden ember egy gyei tartozik, lia tizen felül akárhány van is, 
tizen alól semmivel. Disznóval hasonlókép, de tartoznak váltó-
pénzt adni, 4 4 pénzt, lia tízre nem telik. Karácsonykor s 
húsvétkor minden házas ember egy-egy tyúkkal tartozik. 
Vajat, 6 itczét tartozik adni az egész falu. Mikor az erdejök-
nek termése van, a földesúr számára annyi avast foghatnak, 
a mennyit csak akarnak: (ugyan ki is van két darabba sza-
kasztva). Mikor termése van az erdőnek, tized és váltópénz 
a földesúrnak jár. A szakácsiaknak van szőlejök a kegyei 
határon, ezek hegyvámban egy-egy cseber borral tartoznak 
(dézmával nem), ennek fele a földesúré, fele a kegyei temp-
lom szükségére való. 

Csög részbirtokban (ide 78 jobbágycsaládot számítottak, 
ebből 3 lovas szabados) minden házas ember tartozik éven-
ként egy meszely vajat adni, akár van tehene, akár nincs. 
A korcsma karácsonytól fogva a földesúré egészen. Dézmát 
nem adnak semminemű javukból. 

Kisfalu birtok 41 jobbágycsaláddal tartozott az uradalom-
hoz (voltakép 35-tel, mert a többiek másokkal éltek egy ke-
nyérén). Dézmát adtak minden hüvelyes veteményökből, an-
nak negyedrésze az idevaló prédikátornak járt már régtől 
fogva. Evenként minden házas ember 3 3 tyúkot adott, egyet 
búzadézmáláskor, egyet karácsonykor s egyet Szent János 
napkor. Karácsonytól Szent Mihály napig a korcsma a föl-
desúré. A földesúrnak jár a méhdézmájok is, akkor három 
kassal jutot t ; ha tizedre nem telik, egy-egy kas méhért 2 2 
pénzt szoktak adni váltságul. A báránydézma szintén a föl-
desúré; ha tizedre nem telik, minden bárányért öt-öt pénzt 
adnak váltóul. A rétet <5 kaszás), mely a kis Ér közt van, az 
udvarbíró abban az évben a tizenkét naposoknak adta volt. 
A falu határa három fordulóra volt osztva, minden fordulóra 
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öt föld esett, mindegyik földbe egv-egy tasnádi köböl búzát 
lehetett vetni. 

Csán részbirtokban (S jobbágycsalád volt. 
Úsztató részbirtokban 10 jobbágycsalád. Mind a két 

falu egyformán adózik. A mikor erdejökben makktermés 
van, csak egy disznót adnak a földesúrnak, ha mindjárt tíz, 
vagy száz disznójok van is; ha nem telik tizedre, minden 
disznótól 4 4 pénz jár, «malaczot kettőt tudnak egy disznóra». 
Ha egy embernek száz vagy több juha volt is, csak egy-egy 
báránynyal tartozott a földesúrnak minden juhos ember. 
Rajméh, ha tíz, ha száz, csak egy-egy járt tizen alól, min-
den rajért 2 2 pénz. Tyúkot — évenként karácsonykor 
minden házas ember egy-egyet adott. A két falu évenként 
két hordó bort tartozik kiárúlni, egyet karácsonykor, egyet 
pedig pünkösdkor; «de ezt csak Széchi Mária asszony ő nagy-
sága» engedte volt nekik, azelőtt annyit árúilak, a mennyit 
a földesúr akart árúitatni velők. Avast az erdejökben, annyit 
fog fel a földesúr disznai számára, a mennyit akar ; szabad 
rendelkezésétől függ. A mikor a két falu erdejére disznót 
fogadtak, a dézmának épen fele járt a tasnádi udvarházhoz, 
leién a többi «porcionatus nemes» osztozott. A balázsházi, 
szarvadi búza-, rozs-, árpa-, zab-, tönköly- és alakordézma 
a tasnádi udvarházhoz szokott járni, de annak harmada a 
tasnádi prédikátort illeti. Hasonló módon a tasnádi udvar-
házé a méh, báránydézma is. A szakácsi, ákosi, szentkirályi 
búza-, rozs-, árpa-, tönköly-, alakor- és zabdézma, bárány-
és méhdézma szintén a tasnádi udvarházhoz jár, csakhogy 
Szakácsiból s Ákosról az odavaló prédikátort tizenhatodrész, 
Szentkirályról az odavaló prédikátort pedig negyedrész illeti. 
Káváson egy zálogos puszta paraszt fundus van a tasnádi 
udvarházhoz; de annak hasznát nem látták. A szántai buza, 
rozs-, árpa-, tönköly-, alakor- és zabdézma, a bárány- s méh-
dézmával, egészen a tasnádi udvarházhoz já r ; ám a katona-
rend dézmát nem szokott adni, hanem 75—75 pénzt ad egy-
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egy katona. Ez a dézma s jövedelem kizárólag csak a föl-
desúré. Van Tasnádlioz «hat bokor ezigány» is. 

így állott a tasnádi uradalom a Murányi Vénus idejében. 
Tasnád birtoklásának következő korszaka, mint láttuk, a 

Rákócziakra esik. 
1657 november 1-sején, miután II. Rákóczi (iyörgy 

Lengyelországban megveretvén, az erdélyi fejedelemségről 
letétetett, hogy tisztességesen megélhessen, többek közt a 
tasnádi jószágot is a Rákóczi-háznak engedte a fejérvári 
országgyűlés.1 «Rákóczinak, fiának és nejének fénye fen tartá-
sára Görgényt 22,000, Gyalut 40,000, Csanádot, stb. 24.000 
tallérba inscribálák. bogarast nála hagyák; ezenkívül balázs-
falvi, radnóti, székelyhídi, sólyomkői, tasnádi, örményesi jó-
szágait biztosítók, mintegy hat-hét ezer jobbágy urává tevék; 
kötelezék továbbá magokat, hogy magyarhoni uradalmai meg-
tartásában, ha kell, védelmezik.»2 1058 augusztus 2-dikán a 
tasnádi curiáról ír levelet Rákóczi (iyörgy Rhédei Ferencz-
nek a Zakreszka Anna temetésére vonatkozólag.3 

A Rákócziakat a Ránfiak, a Wayak s mások követik, 
kikre II. Rákóczi Györgynéről szállt a birtok. 

1753-ban fizették ki a II. Rákóczi György né, Báthori 
Zsófia középszolnoki Tasnád város birtokán levő terhet s 
ezzel a birtok a Bánfi-család mindkét nembeli ágára szállt.4 

1758-ban id. L. Bánfi Farkasné Bagosi Erzsébet és Vajai 
Vav László és idősb Mihály törvényesen birtokukba is vet-
ték úgy a tasnádi, mint a krasznai birtokokat és részbirto-
kokat tartozékaikkal együtt, melvekért 22,195 frt 41 dénár 
terhet fizettek ki.5 

Tasnád ez újabb időszakának birtoklása történetéből 
még csupán ama jellemzőbb vonásokat emelem ki, a melyek 

1 Id. gr. Bethlen Imre : II. Rákótzi György ideje. Enyed, 1829. 86. lap. — 
2 Kővári: Erdély történelme. V. köt. 63. lap. — :J Gergely Samu : II. Rákóczi 
György küzdelmei történetéhez. (Történelmi Tár. 189,'!. évf. 327. 1.) — 4 Bl. fasc. 
XX. nr. 19. — 5 U. o. nr. 21. 
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a jobbágyviszonyokra s az épületeknek ez időszakban való 
állapotára vonatkoznak s csak röviden fogom érinteni az 
újabb birtokosokat. A jobbágyviszonyokra 1713-diki s 1771-diki 
adatok állnak rendelkezésünkre. 

1713-ban Yav László Szarvas Jakabra bízza tasnádi jó-
szága gondviselését. Az utasításban említi, hogy a pnedicator 
úrnak búzából, árpából, kölesből, lencséből, borsóból, kuko-
riezából, egyszóval a lenen és kenderen kívül mindenféle 
hüvelyes véleményből, a melyek nem majorságföldben terem-
nek, a tized harmadát ki kell adni, úgy a borból is, a 
majorságszőlőkön kívül a méhből is. A jobbágyszolgáltatás-
nak rendje ez (13-dik pont): minden héten 3 3 napot vagy 
egy héten magának, más héten földesurának szolgáljon: nyári 
takarodások idején pedig tovább, engedvén annakutána ma-
goknak is annyi időt, hogy az idő kipótlódjék, a mennyit a 
földesúr szolgálatában töltött. «A tehetetlenebbnek engedel-
meskedni kell». Somályi, kémeri, csehi, sírmezei, bálvoki, 
keresteleki kevés emberei inkább a somályi és csehi felerész-
malomra viseljenek gondot. 

Az 1771-diki összeírás szerint Vajai Yav László taksásai 
s jobbágyainak száma Tasnádon, Káváson, Szarvadon, Zöl-
czén, Oláh-Csaholyban s Csögön, összesen 194, még pedig 
taksás 170 s jobbágy 18. A tasnádi taksások 122-en 02 frt 
44 dénár taksát fizettek. E helyekről egy-egy gazda a taksán, 
12, 15, 20 napi robotján kívül rendszerint hat kereszt gabo-
nát volt köteles aratni. Káváson, O.-Csaholyban minden ter-
mésből tizedet adtak. Aztán tyúkot, tojást, zsákot, vajat kel-
lelt beszolgáltatniok az uraságnak.1 

A Rákóczi-féle régi kúriáról s egyéb épületeiről gyakran 
beszélnek, pl. 1742-ben is a tanúk. Egy 1734-diki tanúvallatás 
szerint Tasnádon özv. Rhédei Pálné, Boros Borbálának s 
örököseinek ős örökös jószága a Hosszú-utczában egy udvar-

1 A részletek a községeknél. Bánü-levéltár. 
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ház. Szó van Rákóczi György fejedelem egykori korcsma-
házáról, a hol most a Rhédei József pinczéje van. A nemes 
vármegye kvártélvos főtiszt számára egv curiát építtetett. Egy 
nagy kőkastély, melynek már csak csonka falai állanak fenn, 
közös Boros Borbála maradékaival és Yaynéval. Néhai Rá-
kóczi György fejedelemnek ezen kastély után való majoros 
szántóföldjei és szőlői még osztatlanok az itteni két birtokos 
között. 1742-diki tanúvallatás szerint Tasnádon a Hosszú-
utczában udvarháza van br. Wesselényi Ferenczné, Rhédei 
Zsuzsáimának. E tanúvallatás szerint két curia van. Az első 
a kőudvarház a Szent János-utczában, keletről a Fenyő, nvu-
gotról a Juhász nevű nemes telek szomszédságában; hossza 
negyven nvolczadfél, szélessége 17 regalis singnyi. Ez volt a 
régi Rákóczi-curia, mely régóta romban van s melyet Boros 
Kata újíttatott meg. A második kúria fából épült udvarház, 
szomszédos vele északról Aracs Szabó György telke, nvugot-
ról a piaezra letérő Szent János-utcza. Ezt a curiát «maga 
fogta fel» Boros Kata. Mind a tasnádi, mind a kékeezi prse-
diumon levő majorsági szántóföldeket és kaszáló réteket a 
két ágon levő birtokosok (Báthori és GálffP?) között egyenlően 
osztották fel.1 

1751-ben egyszerre hosszú névsor jő elénk a tasnádi s 
krasznai uradalmak ügyével. 

1751-ben Goberti Johanna magára vállalván rokonainak 
és utódainak a terheit, továbbá Goberti Károly és Rákóczi 
Juliálma Borbála fia és leánya: János és Mária Anna lefize-
tik idősb Vajai Yay Mihálynak és Lászlónak, Boros Katalin 
második férjétől született gyermekeinek, továbbá Csenger-
Bagosi Bagossy Erzsébetnek, Boros Katalin első férjétől: Csen-
ger-Bagosi Bagossy Páltól született leányának a Goberti Károly 
halálával reájuk szállandó Tasnád városára, Krasznára és 
tartozékaikra felvett 1000 körmöczi aranyat, 4 frt 12 krt és 

1 Bl. 
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más zálogokéri 5040 magyar forintot oly föltétellel, hogy ezek 
4000 forint fejében még 30 évig bírhatják a fenti birtokokat 
s csak ezen idő leteltével adják vissza a Gobertieknek hat 
hónapi előzetes fölmondásra. Az ily módon elzálogosított 
birtokok felének visszaszármaztatása ügyében 1795-ben ép e 
feltétel alapján Aspremont Goberti János és neje , Aspre-
monti Wolkenstein Mária Anna, gróf Aspremont Goberti 
Károly (ia és leánya, pert indítottak Bánfi Farkasnak Bagosi 
Erzsébettől született íiai: György és László, Bánfi Farkas 
fiának, Mihálynak leányai: Bethlen Ferenezné Zsuzsa és Hor-
váth Zsigmondné Mária: Yay Ábrahám és László, Barei Pál, 
ki a feleségétől, Yay Zsuzsannától született gyermekeinek a 
gyámja, Yay Mária, özv. L. liber br. Bánfi Mihályné, Kemény 
Teréz; Linkner Mihály, Szabó István és Aracsai Kovács László 
krasznai, Horváti Molnár Ferencz, Farkas és József m.-valkói 
lakosok; Borzási Fodor József a maga és testvére, Sándor 
gyermekei nevében; Pap Demeter tasnádi, Gencsi József 
középszolnoki tizedszedő, ilosvai lakos; Balázsházi Bálint 
János, Szarvadi Petrikás János, özv. Tarpai Sámuelné nemes 
Yiski Ágnes; Szabó Mihály szabadosa maga és T ásnád város 
képviseletében; Yálti András krasznai, Bolcza István felső-
báni lakos; liber Bánfi Farkas báró jobbágya: a m.-valkói 
birtokon tartózkodó Deák István, Yonyhász Mihály és a Tas-
nád városi parasztok bírája ellen, ki magát és a paraszt-
közönséget képviseli.1 1752-ben Tasnád városban és a hozzá 
tartozó falvak részbirtokaiban s egyéb javakban tényleges 
birtokosok: báró L. Bánfi Farkasné Bagosi Erzsébet, báró 
Hadadi W esselényi Ferenezné Bhédei Zsuzsánna, gróf Kis-
Rédei Bhédei Farkas és gr. Borosjenői Székely László meg 
Ádám, Yajai Yay László és Mihály." 

A Tasnád városában fekvő részbirtokot 1779-ben Nagy-
Károlyi Károlyi Antalnak adják.3 A városra nézve Lónyai 

1 Bl. fasc. yy. nr. 3. — 2 U. o. — :í U. o. KK. nr. 20. 



KASTÉLYOK, UDVARHÁZAK. 

Várainkról, kastélyainkról szóltunk részletesen. De csonka 
volna e fejezetünk, ha még nem szólnánk valamit többi 
udvarházainkról ; s ép itt főként a zsibói kastélyról, mely-
nek falai nemzetünk nagy tragédiájának utolsó jeleneteit 
szemlélték. 

A köznemesség általában vályogból vagy fából készült 
házakkal bírt egész a múlt század második feléig, ekkor kez-
denek feltünedezni a díszesebb házak. (1711 1825.) 

Marosi István, egrespataki pap mondja verses munkájá-
ban, melyet l()84-ben a Szilágyról zengett, a Szilágyban levő 
két vármegyéről: «Szép lakóhelyekkel mind a kettő tele». 
Am azt is megjegyzi, hogy sok udvarháza áll pusztán. Szirmai 
1809-ben szép urasági kertet és udvarházat látott Kegyén.1 

Vaunak még kastélyok, udvarházak a fölebb említetteken 
kívül Xagyfaluban, Bagoson. 1703-ban Perecsen birtokon 
Béldi Zsuzsánnának van egy udvarházhelye, azon két eme-
letes az egyik rendház. Alúl egy istálló s egy gabonásház 
is van, ezek felett pedig két «felház», a mely előtt egy kis 
folvosóra egy grádicson járnak, a két felháznak hat üveg-
ablaka van, részint ónba, részint fába foglalva. Kemencze 
van egy, mely mind a két házat (szobát) fűti. Asztal kettő, 
lábastól, hosszú karszék kettő, egyes karszék három, deszkás 
nyoszolya egy. A belső háznak van egy oldalkamarája. Ajtaja 

1 Szirmai: Szalmái• vm., stb. 1810. II. 152. 1. 
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mind a háznak, mind a kamarának félszeres, vassarkakkal, 
valami tolózár is rajtok. A ház szalmával fedett. Van tovább 
még egy cselédház.1 A nagyfalusi kastélyt, mint ezt már 
említők, az ott létezett zárda köveiből építették. 

A nevezetesebbek közé tartozik még a görcsöni. Annak 
helyén van most a br. Wesselényi Miklós főispán kastélya. 
A görcsöni kastély 1703-ban a Serédi Péteré s Istváné. De 
már ekkor a pusztulás szomorú képét mutatja az. A báró 

HÁ1U) W E S S E L É N Y I MIKI,ÓS G Ö l i C S Ö N I KASTÉLYA. 

Wesselényi Miklós parkjában levő több százados fához érde-
kes hagyomány fűződik. Egyik Serédi annak emlékére, hogy 
egy vadászat alkalmával sebzett vadkan által űzetve rámene-
kült a tölgyre, ültette át kastélya kertjébe.2 

Sok leltározást — mondják az összeírok nem kíván, 
mert mindjárt a kapuján kezdték el a pusztítást s úgy aztán 
a házakon végezték el. A kastélv egvik része zsindelyes, a 
másik szalmával fedett. A szobák, azok ajtai s ablakai el-
pusztúltak, a ezinterembe öt ajtót vittek, azok megmarad-

1 Orsz. lt. Urb. et Consc. fasc. G-t. nr. 17. — - Szilágy, 1877. évi 24. sz. 
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tak; a többinek csak a deszkái vannak, a vasai, hevederjei, 
zárja, a sarkvasak mind ki vagdal vák; az ablakokból is valami 
kevés maradt épen. Lássuk a kastély környékét is. 

A kastélyon kívül van a két részre két rend istálló 
szalmafedél alatt; ajtói fasarkon, hevedereken állanak, a re-
teszét levették. A kastély külső udvara sövénynyel van körül-
véve. Ez udvar mellett van egy puszta virágos kert, közös, 
egy sövénynyel bekerített veteményes kert a Seredi Istváné; 
e kert mellett ugyancsak Istváné egy csűrös kert, fiatal fából 
összetákolt csűrrel. A csűr mellett idei őszbúza van három 
asztag s tavaszbúza egy asztag, az összesben mintegy 000 
kalangya. Van egy kevés köles is, 40 kalangya. Serédi Péter-
nek a templomnál van csűrös kertje s 300 kalangya búzája, 
szénája is van talán 25 kis szekérnyi. Ez időben volt itt: 
majorságbor 25 vederrel, pár bo jii s 12 süldő (a süldők az 
Istvánéi).1 

Valamennyi kastélyunk fölé emelkedik nevezetességével 
a zsibói. 

A «tündérbájú és zord emlékű» Zsibóhoz, mint Kemény 
Zsigmond jellemzi Zsibót, a magyar történelem két nagyszerű 
és szomorú eseményének emléke fűződik. Az egyik a Rákóczi 
Ferencz szabadságharcza, a másik : a világosvári események 
hírére az utolsó magyar sereg itt rakta le fegyverét. 

Óh, Zsibó mondja Kemény egy tartalomdús könyv-
höz hasonlít, melyben a szív legszelídebb meséitől kezdve a 
bősz indúlatok vad történetéig és a honszeretet megszentelt 
álmáig, annyi vonzó s idegfeszítő jelenetekre találunk, mint 
a regényes iskola költeményeiben.2 

Kemény Zsigmond a zsibói kastélyról mily szép képet 
fest. A két Wesselényiről szóló tanúlmányát e büszke kas-
télv megelevenítő rajzával vezeti be. A múlt fényes és szo-

1 Orsz. lt. urb. et cons. fasc. 64. nr. 17. — 2 Kemény Zs. : A két Wesse-
lényi. 5. lap. 
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morú ködében látjuk a Szamos völgyben, a vidék fölött 
«közel Magyarország határaihoz s körülvéve Erdély álom-
szerűén kies tájképeivel» uralkodó kastélyt, széles homlok-
csarnokával, a fedélzet csillogó kúpjaival, a messzevetett 
szárnybástyázatokkal. A váralakú fényes házról, melynek az 
épület főrészeit hordó domb «parancsoló és aristokratikus 
tekintetet! ad, megjegyzi Kemény bontó kritikája, hogy «las-
sanként egy tág, de elosztásaiban kényelmetlen földesúri lakká 
változik, melynek alaprajza több fitogtatást, mint ezélszerű-
séget tanúsít». De mily elragadtatással s mily mély sóhajjal 
jártatja végig tekintetét a vidéken, a kastélyon, annak udva-
rán, hol «két magyar forradalom megrendítő jelenetei talál-
koznak». «Mennyi természetbáj, mennyi szeretet, mennyi 
iszony, mennyi férfibú és történeti gyász lebeg e kastély és 
széles parkja fölött» s a szomszéd hegyek tetőiről «a vad-
vizek és záporesők a megszaggatott földrepedésekből ágyú-
golyót és tengercsigákat sodranak alá. a természeti és állami 
nagy küzdések emlékeit». 

A zsibói őslak életét is, id. Wesselényi Miklós korában, 
szintén mesterileg jellemzi Kemény. A «csendes és álmodó» 
vidék csendjét szilaj lovak patkói verték föl, az erdőt vadász-
kürt harsogása bolygatta meg. Fegyverzett cselédek jártak az 
udvaron, a rozsdás családágyúk előkerültek; «a középidő 
aristokratikus s durva erkölcsei Voltaire munkáival együtt, 
melyet a férj és a bibliával, melyet a nő szeretett, bevitettek 
a zsibói őslakba».1 

Kővári László a zsibói kastélvról szintén megemlékszik o 
Erdély építészeti emlékei közt. «A kastély udvara négyszögű. 
A mostani főépületet idősb báró Wesselényi Miklós építteté 
1790 körűi, a ki kapujában még taraczkokat s tegyveres 
darabantokat vártáztatott, kiket 1785 tájt egy nap a kastély 
indulatos ura a taraczkokkal együtt hadilábra állított», mi-

1 Kemény Zs.: A két Wesselényi. 7. 1. 
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kor t. i. velők Csáki-Gorbót megostromolta.1 Azt is megemlíti 
1860-ban K ő v í in! « a kapu közeieben, Zsibón meg korunkig 
ott állt egy pár taraczk ágvú».2 

1849 augusztus 13-dikán Görgei letette a fegyvert Vilá-
gosnál a magyar haza zokogása mellett s Paskevics megírta 
Miklós ezárnak: «Magyarország Felséged lábai előtt fekszik». 
Kossuth kimondhatatlan érzelemvihardúlta lelkével Orsova 
felé indult, hogy elhagyja hazáját. A hadsorok maguktól 
kezdtek széthullni, a vezérek török földön kerestek menekü-
lést. Egyik sereg a másik után tette le a fegyvert s a nagy 
tragédia utolsó színjátéka volt Zsibó. 

Gál Sándor, mint már volt róla szó,3 Zsibónak vette út-
ját 3000 főre leolvadt sergével s követte ide Kazinczy Lajos 
tábornok, nyelvünk megváltójának, a nagy nyelvújítónak fia, 
8000 emberével, ki augusztus 22-dikén átvette az egész sereg 
felett a vezérséget. A zsibói kastélyba hozták hozzá Görgei 
levelét, mely a föltétlen hódolatot tudtul adja a magyar had-
erő parancsnokának. «Minden ábrándokat elejétől kárhoz-
tatva, írja rögtön átláttam, hogy szegény nyomorgatott 
hazámnak minden áron békét kell szerezni, mit, ha még to-
vább nélkülöz, rövid időn tönkre jut. Sergeim ezt velem szin-
tén átlátták s hogy minden vérontásnak véget vessünk, fegy-

1 Kővári : Erdély építészeti emlékei. 222. 1. 
2 Viseletek és Szokások 7. 1. A zsibói régi udvarház pinczeajtója feletti in-

seriptió: Licet peracerba Bellorum adversitas plurimor. Magnat, et Nob. íedes 
initio Seculi hu jus labentis devastarat, lue tarnen a>des ipsa div. Provid. con-
servatíe, quas nunc iterum auxilio divino renov. Stephanus Wesselényi L. B. 
de Hadad, Excell. D. D. Stephani "Wesselényi L. B. de Hadad S. C. R. majesta-
tis status intimi et in Reg. Tr. Gubernio act. consiliarii ejusd. Tr. et Stat. ac 
ord. Prie. item lud. Trae Preesidentis Incl. cottus Szolnok mediocris comitis 
suppr. et Excel. Comitissa? Catharinae Bánffy Excel. Comitis Georgii Bánfl'y de 
Losoncz Regn. Trans. Gubernatoris íilius cum sua vitai socia nata Baronissa 
Polixéna Dániel lilia unica superst. relicta L. B. Stephani de Dániel et Vargyas 
Inst. Sedis sicul. Udvarhely suprem. Reg. Judicis nata? Comitissíe Polixenje 
Pekri. anno post partum Virginis MDCCXXXIX. 

3 I. köt. 276. 1. 
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vereinket ő felsége az orosz czár főhadiserge előtt f. hó 13-án 
önkéntesen letett ük ». 

Gál Sándor elmenekült nejével a táborból. 
A kastély hallotta, a mint a szuronyokat, puskákat töri 

össze a tobzódó elkeseredés; hallotta a semmiségbe kiröpí-
tett golyók süvöltését; felitta udvara öngyilkos magyar ki-
ömlő vérét, mikor felzúgott a kétségbeesés kifakadó tehetet-

Z S I B Ó . 

len dühöngése s felzokogtak a vadászsípokból tol-fölcsendülő, 
el-elhaló forradalmi dalok tördelt ütemei. 

A szabadságharez utolsó mezei hadának lefoglalt ágyúi, 
fegyvergulái a kastély udvarán voltak felállítva; «a tisztek 
kardjaikat s fövegök háromszínű tollait a nagy terem ki-
nyújtott asztalára rakák le».1 

A kastély termében volt a végső jelenet. Kívül a külső 
udvaron a magyar tisztek, a belsőn az oroszok, a kozákság 

1 Kővári: Eni rpit. emi, 222. 1. 
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a kertben; fenn a teremben pedig Grotenhjelmnek Kazinczy 
az összes magyar seregek utolsó táborának fegyverét tette l e . . . 

A zsibói 1849-diki gyásznapokról,1 a fegyverletétel előz-
ményeiről becses adatokat tett közzé újabban Várady Gábor. 
A Kazinczy haditanácsán a hadtest-, dandár-, zászlóaljparancs-
nokokon kívül még a kisebb csapatok vezénylői is részt-
vettek, úgy, hogy száznál is többen gyűltek egybe a Wesse-
lényi-kastély nagy termében. Leírja e tanácskozás menetét, 
a zúgolódást. «A lengyelek sírva borultak egymás nyakába, 
fegyvereiket tördelték. Néhányan az öngyilkosságban keres-
tek menedéket. Atkozódás, kétségbeesés keserves hangjai töl-
tötték be a levegőt, mibe a táborból behallatszó folytonos 
lövöldözés puffogása vegyült». A 22-dik zászlóalj századai a 
kastély ablakaira lövöldöztek. Mások az ágyúkat a Szamosba 
döntötték. Mint említi, Grotenhjelm elé mintegy negyvenen lo-
vagoltak a zsibói táborból. Az orosz tábornok a fényes, nagy 
hadseregből már csak 4000 embert, továbbá 7000 puskát s egy 
rakás ágyút talált. 

1 A zsibói gyásznapok. Ország-Világ, 1892. évi'. 787., 803-805. 1. 
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A BÁNFI-CSALÁD. 
(Bánfy. Bánffi. Bánffy,) 

Láttuk az előbbi fejezetekben a várak törtéletét, most 
pedig mindjárt ismerkedjünk meg sorra ama főbb családokkal 
közelebbről is, melyekről e várak történetében volt szó. Ilyenek 
a Bánfi- Báthori- Drágfi-, Gyulafi-, Jakcsi-, Kemény-családok.1 

A Bánfi-család Kraszna vármegyében játszott nagy sze-
repel, Kraszna vármegye legősibb főispáni családja. 

Mint láttuk, már a Hunyadiak korában övék volt Valkó 
vára, Nagyfalu, továbbá a következő helységek: Zovány, 
Kraszna, Valkó, Bogdánháza, Regfalva, Bagolyfalva, Borona-
mező, Vajkfalva, Alsó- és Felső-Perje, Bóján, Paliczka, Csizér, 
Csálpataka, Túsza, Pecsely, Alsó- és Felső-Bán, Szék, Torma-
háza, Tótfalu, Füzes, Újvágás, Paptelke, Váralja, Felső- és 
Alsó-Jaáz, Felső- és Alsó-Gyümölcsénes, Bagolyháza, Halmosd, 
Bucsin, Felső- és Alsó-Kaznacs, Fancsika, Elyüs, Detrehem, 
Máron, Baksa, a két Sereden, Tormafalva, Balla és Goroszló 
(1445., 1454., 1491.), később Somlyó, úgyszólván lassanként az 
egész Kraszna vármegyére kiterjedt birtoklásuk.2 

A losonczi Bánfi-család őse Tamás, a ki az 1227—1235 
tájt élt I. Dénes nádor unokája, II. Dénes fia s a ki az 1297— 
1351. évekből ismeretes.3 

1 A Wesselényi-családról 1. I. köt. 410. lap. — 2 Csánki 2. k. 586. lap. 
A Losoncziak és Bánfiak nemzedékrendjét közli Nagy Iván. Turul, 1883. 

évf. 23—25. 1. A Tomaj nemzetségbeli Losonczi-család őseiről pedig Nagy Imre 
értekezik. U. o. 96—99. 1. 
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A család itteni szerepléséről következő adataink szólnak: 
Dénes1 1341-ben a Nagyfaluval határos Bagos és Monoy-

rodon birtokos. Hosszúaszó birtokot is az övének mondják 
megbízottai. 

Istvánnak2 (a ki, Lászlónak, ez pedig a néhai «Losonchi 
Bán» fia) 1438 július 16-dikán Kusalvi Jakch László (a (iyörgy 
fia) minden biliar-, kraszna-, középszolnok- és beregvármegvei 
birtokát zálogba veti, mivel ennek tartozását amaz kifizette 
Zsigmond királynak.3 István 1445-ben új határok felállításá-
val megkisebbítette Báthori István s fiai Somlyó, Nagyfalu, 
Kraszna, Balla és Goroszló birtokait. Ez ellen Báthori István 
a maga és fiai nevében tiltakozik a váradi káptalan előtt.'' 
1449 május 2-dikán ellene oltalmazást Ígérnek a Borzásiak-
nak Nagvdobai Csizér Balázs gyermekei: István, Lucia, Anna, 
Erzsébet és Magdolna, Fülöp fiai: Mihály és Antal, Anthus 
Péter és Sándorházi Márton.5 1454-ben tiltakozik János, vá-
radi püspök ellen, mert ez Kraszna, Goroszló, Balla, Baksa 
és Zovány birtokaikat igazságtalanul s jogtalanul elfoglalta.0 

1458-ban ő, továbbá László, János, György, András, Mihály, 
Báthori István fiaival (László, Mátyás István, Demjén és Ger-
hard)] Goroszlóra és Perecsenre s más egyéb birtokra nézve 
egyezségre lépnek, de aztán viszálykodnak.7 

István fiainak: II. Lászlónak, Jánosnak, I. Györgynek, 
Andrásnak és Mihálynak akarja elidegeníteni özv. Kémeri 
Miklós deákné Varsolcz, Leesmér, Zálnok és Csalános birto-
kait, a mi ellen 1460 január 2-dikán tiltakozik Jakcs Péter.8 

Ugyancsak ez István íiai részére vallják ügyvédekül 1461 
május 20-dikán Ippi Szabó Mátyást, Adi Barnabást, Ippi 
Lászlót s másokat.9 1468-ban e fiuk a krasznamegyei Goroszló, 
Balla és Baksa birtokokat, a melyeket atyjuk özvegyének 

1 Horvát- és dalmátországi bán. — - Kir. udvarnok és tárnokmester. 
: ! Km. Prot. AB. min. p. 1. nr. 2. — '' Bl. fasc. KK. nr. 10. — 5 Dl. Km. Prot. 
C. min. p. 74. nr. 1. B. L. Fasc. KK. nr. 16. — " U. o. nr. 8. — 8 Dl. 36.392. 
Km. Prot E. min. p. 102. c. nr. 2. !> U. o. p. 111. nr. 2. 
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Margitnak és leányának Katalinnak ajándékul, menyasszonyi 
hozományul s leánynegyedül átadtak volt, később Mátyás ki-
rálytól visszanyerik.1 A szentjobbi konventnek még ez évben 
kell levele szerint Kompolthi János özvegye Margit és leánya 
Katalin, a László, János, András, György, Mihály tói rájuk 
szállott Goroszlót, Ballát és Baksát és a Nagyfaluban lévő 
birtokrészeket, a melyeket ők egykor menyasszonyi hozo-
mányul és leánynegyedül kaptak, igazságtalanul s jogtalanul 
tartják kezökben.2 

1469-ben István íiai és Báthori Szaniszló íiai kölcsönös 
hatalmaskodási ügyeikre nézve a király kúriá jában egymás-
sal kibékültek. 

1475-ben Kusalyon és Görcsönben földesurak/8 

Néhai Losonczi Báníi János fia, Dénes,4 Rátoni Lőrincz 
és Paposi Ördög Miklós visszaadták a nagyfalusi részeket és 
ingóságokat Komjátszegi Lászlónak, kit jogosan megilletnek 
atyja után. Erről a fentiek 1481 február 4-dikén elismervényt 
vesznek Ivo mj át szegi tő 1.5 

1483 február 13-dikán János gyermekei elismerik, hogy 
Ördög Miklós atyjok halála után gyámsága alá került birto-
kaikat nékik átadta.6 

A Mihály érdekében Budán 1492-ben kelt oklevél szerint 
néhai Dénes volt királyi főasztalnokmester halálával ennek 
testvérére Losonczi Báníi Jánosra egy per szállott, a melyet 
Peleni Pál a Losonczi Báníi Mihály érdekében, mint ennek 
ügyvéde indított meg Báníi János ellen s terjesztett az Ulászló 
udvarbirája Báthori István comes elé. Néhai Báníi Dénes 
volt főasztalnokmester ugyanis a néhai Báníi András, bácsi 
prépostnak, a felperes testvérének Nagyfalu városban és 
Zovány, Kraszna és Yalkó birtokokon és több más kraszna-
vármegyei Yalkó vára környékén levő oláh birtokrészeit, a 

1 B. L. Fasc. KK. nr. 10. — 2 U. o. nr. 19. — Csánki I. k. 567. 1. — 
4 A kit — a Tamás ágán — IV-diknek nevezhetünk. — 5 Dl. 36.395. Km. P r o t 
I. p. 28. nr. 1. — U. o. p. 48. nr. 1. 
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mely birtokrészeknek egy negyede a felperest illetné örökö-
södési jogánál fogva, a többi háromnegyed részhez pedig jo-
got formálhat zálogjogánál fogva, jogtalanul bitorolta s jelenleg 
a vádlott János bitorolja, a mely körülmény a felperesnek 
már eddig is 1000 arany forintnyi kárt okozott. Pedig három 
okirat is a felperes mellett szól egyhangúlag", az egyik a ko-
lozsmonostori konvent vizsgálati jegyzőkönyve, a másik a vá-
radi káptalané s a harmadik a Kraszna vármegye alispánjai 
és szolgabiráié. 

Maga a felperes képviselője (proeurator) is annak a nevé-
ben kijelenti, hogy az András prépost említett birtokrészei 
a felperes tulajdonát képezik a zálogjognál fogva, felmu-
tatva a bácsi káptalanban 14<Sl-ik évben kelt zálogbevalló ok-
levelet, a mely szerint Losonczi Bánfi András főprépost ki-
jelenti s bevallja, hogy a szükségtől kényszerítve birtokrészeit, 
a melyek Nagyfalu, Kraszna, Zovány, Magyar-Yalkó, Bogdán-
háza, Regfalva, Bagolyfalva, Boronamező, Vajkfalva, Alsó-Perje, 
Felső-Perje, Bóján, Paliezka, Csizér, Csálpatak, Túsza, Persely, 
Alsó-Bán, Felső-Bán, Szék, Tormaháza, Tótfalu, Füzes, Ujvágás, 
Pap telek. Váralja, Felső-Jaáz, Alsó-Jaáz, Felső-Gyümölcsénes, 
Alsó-G\ rümölesénes, Bagolyháza , Halmosd , Felső-Kaznacs, 
Alsó-Kaznaes, Fanesika, Elyüs és Detrehem oláh birtokokban 
vannak, mind Kraszna vármegyében, minden hozzájuk tar-
tozandóval, minden haszonélvezeti joggal, a szántóföldekkel, 
ugarokkal, rétekkel, legelőkkel, kaszálókkal, mezőkkel, erdők-
kel, berkekkel, cserjékkel, halastavakkal, halászó helyekkel, 
lakóházakkal, kunyhókkal, malmokkal, folyóvizekkel stb.-vel 
együtt, testvérének Losonczi Bánfi Mihálynak 2000 tiszta 
arany magyar forintért, a melyet már mint mondja 
teljesen fel is vett, elzálogosította oly módon, hogy a mikor 
András prépost a birtokát visszaválthatja, Mihály visszakapva 
a 2000 arany forintot, az említett birtokrészeket a hozzá tar-
tozókkal és a haszonélvezeti joggal együtt András prépostnak 
minden akadálv nélkül tartozik visszaadni. Mihálvt az emlí-
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telt birtokrészekben és azok haszonélvezeti jogában a vissza-
váltás ideje előtt senki sem háborgathatja. 

Ezen elzálogosító levél alapján a felperes megbízottja az 
alperes ellenében kéri a felperest a törvények szerint jogában 
megerősíteni. Literátus Makrai Gergely tanúskodik a János érde-
kében, hogy a néhai András prépostnak említett birtokrészeit 
az idézett időben sem néhai Dénes nem foglalta el, sem pedig 
János alperes nem tartja birtokául lefoglalva jelenleg s így a 
megelőző vizsgálati jegyzőkönyvek vádja az alperest nem ter-
heli. De mivel az említett birtokrészek képviselői ezt a körül-
ményt semmi bővebb megokolással nem erősítették, a vizs-
gálati jegyzőkönyvek alapján e budai 1492-diki végzés a kér-
déses birtokrészeket Mihálynak odaítéli, azzal a meghagyással, 
hogy János alperes a kolozsmonostori konvent szine előtt 
tegye le az esküt arra, hogy az András prépost hagyatékát ké-
pező kérdéses birtokrészeket sem az ő testvére, néhai Dénes 
nem foglalta el az említett felperestől a mondott időben, sem 
pedig ő, János nem használta és nem használja jelenleg sem 
s arra is, hogy így a felperes előző vizsgálatainak s perének 
a vádja sem a néhai Dénest, sem pedig őt, annak utódát 
nem terheli. Az eskületételről felvett jegyzőkönyvet a eonvent 
terjeszsze fel királyi megerősítés végett.1 

1492-ben néhai Bánfi János íia János és nővére, Anna 
Szarvadi Miklósnak és örököseinek adják a krasznavármegyei 
Bádon birtokot oly feltétel mellett, hogy csak 300 arany fo-
rinton lehessen visszaváltani.2 

1497-ben László és János között a kolozsmonostori kon-
vent előtt birtokcsere történik. 

1498 deezember 19 előtt, mikor Nagvdobai Mátét Kraszna 
birtokába akarták beiktatni, Losonczi Bánfi György3 fia Fe-

1 01. 27.737. — 2 A k.-monostori konvent levele átiratban, melyet br. Bánfi 
Dénes, erdélyi tanácsos, báró Bánfi Farkas itélő tanácsos és idősb báró Bánfi 
Ferencz, krasznai főispán számára adtak ki. Bl. fasc. LL.— :í I. György, a ki-
nek neje Lorántfi Kata. 
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rencz egy oklevelet mutatott fel, mely szerint e birtokot 
Ulászló király neki adta. 

1508-ban István fiát, Jánost (mfc.) meginti Báthori István, 
hogy adja ki az említett István krasznavármegyei Valkó vár, 
Yalkó, Zovánv, Kraszna, Balla, Fűzes, Új-Vágás, Váralja, 
Ó-Valkó, Alsó- és Felső-Jaáz, Paptelke, Alsó-Gyümölcsénes, 
Maron, Bagolyfalu, Elyüs, Detrehem, Halmosd, Bucsum, Alsó-
és Felső-Bán, Szék, Túsza, Tótfalu, Tormaháza, Csizér, Bóján, 
Bogdánháza, Regpatak, Alsó-Bagolyfalu, Boronamező, Alsó-
és Felső-Perje, Baksa, Nagyfalu város és más megyebeli jószá-
gaiból a Zsófiát megillető leánynegyedet, hozományt és nász-
ajándékot. vagy ezek értékének megfelelő részbirtokot.1 

1509 jnlins 29-dikén Jakcsi Imre Losonezi Bánfi János-
nak köti le Zsibó birtokát bizonyos pénzösszeg fejében.2 

1515-ben Jánost beiktatják a krasznavármegyei Nagyfalu 
birtokba.3 

1517-ben István és neje Zsófia a tasnádi lelkész előtt 
felebbezést nyújtott be az esztergomi érsekhez.4 

A kolozsmonostori konventnek 1517 november 2-dikán 
kelt adománylevele szerint András, Nagy Mihály jobbágynak 
a krasznavármegyei Nagyfalu városban egy jobbágytelket 
adományoz.5 

Nagyfalusi Bánfi János 1519 előtt a középszolnokvárme-
gyei Adon részjószágot adományoz szolgálatai jutalmául a 
Kis-Dobai Szabó Tamás fiának, Antalnak. 

Gáspár, István, András és Miklós nevében 1519-ben, a 
mikor Kis-Dobai Szabó Antal, Pál, Lázár és Kristóf osztoznak 
rokonaikkal a krasznavármegyei Bürgezden levő közös rész-
jószágon. Háthoni György nemes tiltakozik a felosztás ellen, 
a mikor a Bürgezd határában levő, ötödrész jószágot képező 
Szovárhegv nevű hegyen és az Istenkeleti nevű földrészen 

1 Lelesz, Act. an. 1508. nr. 3. — 2 Dl. 36.405. Km. Prot. Michael p. 333. 
nr. 1. — :s Bl. fasc. KK. nr. 4. — 4 ü . o. A. nr. 7. — 5 Dl. 36.405. Km. Prot. 
Michael p. 338. nr. 1. 
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akarnak osztozni. A leleszi konvent Lajos király elé idézi a 
Bánfiakat a tiltakozó nemessel együtt, adják okát a tiltako-
zásnak. 

Losonczi Bánfi Gáspárnak Nagyfaluban levő két jobbá-
gya: Kováts Pál és Szabó György is jelen vannak itt. 

A kolozsmonostori konvent 1518 deczember 14-diki bizony-
ságlevele szerint III. László (gyermekei: Miklós, László, Ber-
nát, Kristóf, Magdolna) a néhai Ördög Jánostól Magvar-Valkó, 
Oláh-Valkó, Váralja, Bagolyfalva, Alsó-Jaáz, Felső-Jaáz, Alsó-
Gyiimölcsénes, Felső-Gyümölcsénes, Detreh, Elvüs, Halmosd 
birtokokon, Nagyfalu városon reászállt krasznavárniegyei bir-
tokokat Bozzási Bozzássy Györgynek s Péternek inscribálja.1 

Fnnek a konventnek 1519 április 28-dikán kelt örökvalló levele 
szerint meg eladja Magvar-Valkó, Oláh-Valkó, Váralja, Ba-
golyfalva, Alsó-Jaáz, Felső-Jaáz, Alsó-Gyümölcsénes, Felső-
Gyümölcsénes, Elyüs, Detrehem, Halmosd, Ujvágás, Fűzes 
krasznavárniegyei birtokokat Bozzási Györgynek («officialis 
de Frked»).2 A kolozsmonostori konvent április 11-diki zálog-
valló levele szerint ugyané László Dobokai Annával leendő 
menvegzőjére s női ruhákra a Bozzási Györgytől kölcsönzött 
500 írtért leköti a már említett birtokok egy részét.3 Április 
28-dikán a fiával Miklóssal elcseréli a Nagyfalu, Kraszna, 
Zovánv, Csízér, Bóján, Felső-Bán, Alsó-Bán, Felső-Perje, Alsó-
Perje, Boronamező, Vajkfalva, Szék, Tormafalva, Bogdánháza, 
Regmező, Bagolyfalva, Tótfalu, Paptelke, Felső-Kaznacs, Alsó-
Kaznacs, krasznavárniegyei s több torda- s kolozsvármegyei 
birtokait Miklósnak Belső-Szolnokban, Doboka vármegyében 
s Kolozs vármegyében levő birtokaival.4 

István ellen pert indítottak László fia Miklós és Báthori 
István, mert az a Lászlótól zálogul bírt Magyar és Oláh-
Valkó, Váralja, Alsó- és Felső-Jaáz, Alsó- és Felső-Gyümöl-

1 Dl. 36.402. Km. Prot. Magno p. 99. n. 1. — 2 Dobokai Salatiel leánya 
Anna, fenti Bánfi László második neje. (U. o. p. 143. nr. 1.) — 3 U. o. p. 119. 
nr. 1. — 4 U. o. p. 151. nr. 1. 
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csénes, Bagolyfalva, Elvüs, Detrehem, Halmosd, Új-Vágás és 
Fűzes részbirtokokat a zálogösszeg visszafizetése után sem 
akarja visszaboesátani; erre Istvánt harminezketted napra a 
konvent és királybiztos elé idézik.1 

1520-ban István cserébe adja Kalotaszeg birtokát Sza-
niszlófi Báthori Miklósnak (vagy fiának Istvánnak?) a meszes-
aljai Kraszna, Boronamező, Felső- és Alsó-Perje, Bóján, Csizér, 
Peesely, Bogdánháza, Rögpatak, Vajkfalva és Bagolyfalu bir-
tokokért és részbirtokokért.2 

A kolozsmonostori konventnek 1522 január 8-diki aján-
dékvalló levele szerint özvegy Losonczi Bánfi Péterné Csáki 
Petronella az Oláh-Valkó, Magyar-Valkó, Nagyfalu, Kraszna, 
Zovány falvakbeli birtokait leányának Annának 3 vallja.4 

A kolozsmonostori konventnek november 28-diki bizony-
ságlevele szerint Miklós az apja által Lulai Jánosnak zálogba 
vetett s ennek halála után Somlyói Báthori István erdélyi 
alvajdára szállt 15 bánfihunyadi jobbágytelekért a kraszna-
vármegyei Kraszna birtokot Báthori Istvánnak visszaadja.5 

1523-ban Nagyfalusi Bánfi Miklós a maga és atyja László, 
továbbá Báthori István, Bernát, Gábor és Kristóf meg más 
rokonok nevében tiltakozik az ellen, hogy özv. Csetneki Fe-
renczné Katalin eladja, vagy elzálogosítsa a krasznamegyei 
Goroszlót s tartozékait, miket Bánfi Gáspárra s legközelebbi 
rokonaira hagyott Csetneki.6 

1530 május 3-dikán János király helybenhagyja amaz 
alapítványokat, melyek fejében Bánfi László és Báthori István 
a krasznamegyei Máron birtokukat misék végzése kötelezett-
ségével a nagyfalusi pálos-remeték klastromának ajándékoz-
ták és adták — és meghagyja a beiktatást,7 a mint ezt már 
láttuk is. 

1 A k.-monostori konvent 1783-diki átiratában. Bl. fasc. LL. — 2 Cserele-
vél átiratban. Bl. fasc. H. nr. 17. — :>> 1. férje Báthori János, 2. Apafi György. — 
4 Dl. 36,400. R. min. p. 19. nr. 1. — 5 U. o. p. 83. nr. 1. — 0 Bl. fasc. K. K. nr. 
11. — 7 Tört. Tár 1898. évf. 158. 1. 
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Bánfi István úgy a maga, mint fivérei nevében tiltako-
zott volt 1537 előtt a Somlyói Báthori István néhai erdélyi 
vajda fiainak, Andrásnak, Kristófnak és Istvánnak bizonyos 
krasznamegyei birtokokba és részjószágokba iktatása ellen.1 

Egy 1540-diki cserelevél szerint Losonczi Báníi Miklós 
Somlyói Báthori Andrásnak adja át Magyar-Kaznacsot, utób-
binak egy kolozsmegyei birtokáért.2 

1545 márczius 18-dikán a leleszi konvent jelentette a ma-
gyarországi helytartóhoz, hogy az ezen évi február 12-dikén 
kelt parancslevele értelmében, mely szerint Csaholyi Péter 
és György előadták, hogy Csaholyi Boldizsár halála után, 
ennek özvegyénél Bánfi Annánál, a ki most Pekri Miklósné, 
vannak az összes birtokokra vonatkozó levelek, minélfogva 
ezeknek a leveleknek visszaadatását kérik, fölhívták az asz-
szonyt, de ez azt jelentette ki, hogy a levelek nincsenek nála, 
a miért is megidézték.3 

Pekri Miklósné Bánfi Anna 1550-ben sem akarja vissza-
adni az első férjétől maradt és a középszolnoki Magyar- Kö-
zép- és Oláh-Csaholy, Pánit és Zölcze meg más szatmárvár-
megyei birtokokban levő javakat, a mit Csaholyi Péter íia 
Ferencz felperes ügyvédje Szigeti Gergely deák 1551 február 
3-dikán előad Ferdinánd előtt. A pert az alperes ügyvédjé-
nek kérésére elhalasztották. 

Még 1553 augusztus 17-dikén is mint alperes áll szem-
ben Csaholyi Ferenczezel e birtokokért.4 

Ugyanő pert veszít Horváth Györgygyei szemben bizo-
nyos nagyfalusi birtokrészek tárgyában.5 

Anna 1549-ben is Csili Pökri Miklós neje.6 

1546-ban Losonczi másként Naghfalusi Bánfi Gáspár (mfc.) 
elzálogosította 4000 arany forintért a krasznamegyei Valkó-

1 Gyí', kápt. lev. S. 97. (Orsz. lt.) — - Bl. Fasc. K. K. nr. 1. — :í Csak a 
szatmárm. birtokok vannak felsorolva. (GKG. marosnémeti lt. cista A. fasc. II.) — 
4 GKG. A. fasc. II. — 5 Lelesz, C. Kraszn. Prot. 3. folio 96.— 6 U. o. Act. an. 
1549. fasc. 5. nr. 51. 
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vára uradalmát és várát, továbbá tartozékait meg' más kolozs-r 

dobokamegyei és erdélyi javait Artánbázi Bornemissza Bol-
dizsárnak.1 

Ugyané tájt Nagyfalusi Losonezi Bánfi Miklós és Boncz-
bidai Losonezi Bánfi László megidézik özv. Losonezi Bánfi 
Gáspánié Jaxith Annát és Bornemissza Boldizsárt, mint Valkó-
vára tényleges birtokosát, hogy adják vissza a krasznavár-
megyei Valkóváráról meg Nagyfalu, Kraszna, Valkó, Zovány, 
Bogdánháza, Rágpataka, Bagolyháza, Boronamező, Felső- és 
Alsó-Perje, Bóján, Csízér, Alsó- és Felső-Bán, Ballaháza, Szék, 
Tótfalu, Túsza, Füzes, Új-Vágás, Paptelke, Váralja, Oláh- és 
Magvar-Valkó, Felső- és Alsó-Jaáz, Bagolyfalu, Felső- és Alsó-
Gyümölcsénes, EIvűs, Detrehem, Halmosd, Buesum, Felső-
és Alsó-Kaznacs birtokokról és Magyar-Kaznacs, Tormafalva 
prsediumokról szóló okleveleket.2 

János birtokaiból kiadták Zsófia3 leánynegyedét Báthori 
Istvánnak, a Zsófia fiának; sőt Báthori István azonfelül még 
Balla, Baksa és Goroszló birtokokat is elfoglalta.4 

1547-ben Zyehy Annának, Artánházi Bornemis za Boldi-
zsár özvegyének elismerő levele szerint a valkóvári javakat, 
melyeket Gáspár az ő férjének 4000 arany frtért zálogba 
adott, férjének halála után Gáspár özvegyének Jakcsi Anná-
nak és fiainak a zálogösszeg lefizetése után visszaadja.5 

Nagyfalu i másként Losonezi Bánfi Mihály fiának, And-
rásnak leánya, Szeődemeteri Horváth György né Katalin (gen.) 
megidézteti egykori gyámjának, Bánfi Gáspárnak özvegyét, 
Annát és leányait: Zsófiát, Borbálát és Dorottyát, kik az em-
lített gyámság czímén bírják a fenti Andrásnak Valkóvár, 
Nagyfaluváros, Kraszna, Zovány, Valkó, Bogdánháza, Szék, 
Behpatak, Bagolyháza, Boronamező, Felső- és Alsó-Perje, 
Bóján, Csizér, A.-Bán, Ballaháza, Tótfalu, Túsza, Fűzes, Új-

1 Lelesz, C. Kraszn. Prot. 8, folio 25. — 2 U. o. Act. an 1546. fasc. 2. nr.. 
81. — 3 Férje Báthori Miklós. — Bl. fasc. KK. nr. 7. — 5 U. o. N. nr. 2. 
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Vágás, Paptelke, Váralja, O.-Valkó, Felső- és ALsó-Jaáz, Ba-
golyfalu, Felső- és Alsó-Gyümölesénes, Elyűs, Detrehem, Hal-
mosd, Buesum, Felső- és Alsó-Kazuaes részbirtokait, Magyar-
Ivaznaes piíediumbeli részét és más értékes ingóságait.1 

Bonczhidai Báníi Miklós és István meg Gábor (egr.) megidézik 
Madarasi másként Apanagyfalusi Apafi Györgynek Bonczhidai 
Báníi Péter leányától, Annától született gyermekeit: Gábort 
és Borbálát az iránt, hogy vegyék fel az említett Péternek 
Nagyfalu, Zovánv, Kaznacs, Felső-Kaznacs, Buesum, Halmosd, 
Detrehem, Elyűs, Bagolyfalu (mindakettő), Felső- és Alsó-Gvü-
mölcsénes, A.-Jaáz, F.-Jaáz, M - és O.-Valkó, Váralja, Paptelke, 
l j-Vágás, Fűzes, Túsza, Tótfalu, Ballaháza, Szék, Fel ő - é Alsó-
Bán, Kraszna, Bóján, Csízér, Bogdánháza, Reghpataka, Alsó-
és Felső-Perje, Vavkfalva jószágaiból anyjuk után őket meg-
illető leánynegyedet, a jószágokat pedig bocsássák vissza, 
mert ezek csak a Bánfi-fiúágat illetik.2 

Nagyfalusi Losonczi Báníi Miklóst (egr.) meginti Varsolczi 
Ferenez ama szerződés teljesítésére, melyet Lecsmér birtokra 
vonatkozólag kötöttek.3 

1548-ban özv. Nagyfalusi Losonczi Báníi Gáspárné Anna 
megidézteti Istvánt (egr.) egy zoványi malomhely meg egy 
nagyfalusi rét elfoglalásáért.4 Ugyanő és Varsolczi Ferenez 
megidéztetik Miklóst, a ki elfoglalt egy földet Nagyfalu birtok 
határán az özvegy Báníi Gáspárné majorsági földjei (allodium) 
szomszédságában.5 Miklóst (egr.) azért idézteti meg Sarmasági 
Mihály, mert megtámadta ennek krasznamegyei Somos rész-
birtokát." 

1549-ben is megidézteti Varsolczi Ferenez, mert nem 
tartja be ama kötelezvényt, melyet a Lecsmér birtokba való 
beiktatáskor Varsolezinak adott,7 majd ugvanőt azért idézteti 
meg Sarmasági Mihály, mint Sarmasági László árvájának, 

1 Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 4. nr. 14. — 2 U. o. fasc. 1. nr. 16. — 
;í U. o. fasc. 2. nr. 25. — 4 U. o. fasc. 6. nr. 5. — 5 U. o. fasc. 5. nr. 65. 
6 U. o. fasc. 4. nr. 53. — 7 U. o. Act. an. 1549. fasc. 3. nr. 12. 

DR. P e t u i M ó r : Szilágy vármegye monogravliiája. II. 20 
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vára uradalmát és várát, továbbá tartozékait meg más kolozs-, 
dobokamegyei és erdélyi javait Artánházi Bornemissza Bol-
dizsárnak.1 

Ugyané tájt Nagyfalusi Losonczi Bánfi Miklós és Boncz-
hidai Losonczi Bánfi László megidézik özv. Losonczi Bánfi 
Gáspárné Jaxith Annát és Bornemissza Boldizsárt, mint Valkó-
vára tényleges birtokosát, hogy adják vissza a krasznavár-
megyei Valkóváráról meg Nagyfalu, Ivraszna, Yalkó, Zovány, 
Bogdánháza, Bágpataka, Bagolyháza, Boronamező, Felső- és 
Alsó-Perje, Bóján, Csízér, Alsó- és Felső-Bán, Ballaháza, Szék, 
Tótfalu, Túsza, Füzes, Új-Vágás, Paptelke, Váralja, Oláh- és 
Magyar-Valkó, Felső- és Alsó-Jaáz, Bagolyfalu, Felső- és Alsó-
(iyümölcsénes, Elyűs, Detrehem, Halmosd, Bucsum, Felső-
és Alsó-Kaznacs birtokokról és Magyar-Kaznacs, Tormafalva 
prsediumokról szóló okleveleket.2 

János birtokaiból kiadták Zsófia3 leánynegyedét Báthori 
Istvánnak, a Zsófia fiának; sőt Báthori István azonfelül még 
Balla, Baksa és Goroszló birtokokat is elfoglalta.4 

1547-ben Zychv Annának, Artánházi Bornemis za Boldi-
zsár özvegyének elismerő levele szerint a valkóvári javakat, 
melyeket Gáspár az ő férjének 4000 arany frtért zálogba 
adott, férjének halála után Gáspár özvegyének Jakcsi Anná-
nak és fiainak a zálogösszeg lefizetése után visszaadja.5 

Nagyfalu i másként Losonczi Bánfi Mihály fiának, And-
rásnak leánya, Szeődemeteri Horváth Györgyné Katalin (gen.) 
megidézteti egykori gyámjának, Bánfi Gáspárnak özvegyét, 
Annát és leányait: Zsófiát, Borbálát és Dorottyát, kik az em-
lített gyámság czímén bírják a fenti Andrásnak Valkóvár, 
Nagyfa In város, Ivraszna, Zovány, Valkó, Bogdánháza, Szék, 
Rehpatak, Bagolyháza, Boronamező, Felső- és Alsó-Perje, 
Bóján, Csizér, A.-Bán, Ballaháza, Tótfalu, Túsza, Fűzes, Uj-

1 Lelesz, C. Kraszn. Prot. 8.- folio 25. — 2 U. o. Act. an 1546. läse. 2. n r . 
81. — :i Férje Báthori Miklós. — Bl. fasc. KK. nr. 7. — 5 U. o. N. nr. 2. 
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Vágás, Paptelke, Váralja, O.-Valkó, Felső- és Alsó-Jaáz, Ba-
golyfalu, Felső- és Alsó-Gyümölesénes, Elyűs, Detrehem, Hal-
mosd, Bucsum, Felső- és Alsó-Kaznacs részbirtokait, Magyar-
Kaznacs prsediumbeli részét és más értékes ingóságait.1 

Bonczhidai Bánfi Miklós és István meg Gábor (egr.) megidézik 
Madarasi másként Apanagyfalusi Apafi (iyörgynek Bonczhidai 
Bánfi Péter leányától, Annától született gyermekeit: Gábort 
és Borbálát az iránt, hogy vegyék fel az említett Péternek 
Nagyfalu, Zovánv, Kaznacs, Felső-Kaznacs, Bucsum, Halmosd, 
Detrehem, Elyűs, Bagolyfalu (mindakettő), Felső- és Alsó-Gyü-
mölcsénes, A.-Jaáz, F.-Jaáz, M - és O.-Valkó, Váralja, Paptelke, 
Új-Vágás, Fűzes, Túsza, Tótfalu, Ballaháza, Szék, Fel ő - é Alsó-
Bán, Kraszna, Bóján, Csízér, Bogdánháza, Reghpataka, Alsó-
és Felső-Perje, \Taykfalva jószágaiból anyjuk után őket meg-
illető leánynegyedet, a jószágokat pedig bocsássák vissza, 
mert ezek csak a Bánfi-fiúágat illetik.2 

Nagyfalusi Losonczi Bánfi Miklóst (egr.) meginti Varsolczi 
Ferencz ama szerződés teljesítésére, melvel Lecsmér birtokra 
vonatkozólag kötöttek.3 

1548-ban özv. Nagyfalusi Losonczi Bánfi Gáspárné Anna 
megidézteti Istvánt (egr.) egy zoványi malomhely meg egy 
nagyfalusi rét elfoglalásáért.4 Ugyanő és Varsolczi Ferencz 
megidéztetik Miklóst, a ki elfoglalt egy földet Nagyfalu birtok 
határán az özvegy Bánfi Gáspárné majorsági földjei (allodium) 
szomszédságában.5 Miklóst (egr.) azért idézteti meg Sarmasági 
Mihály, mert megtámadta ennek krasznamegyei Somos rész-
birtokát." 

1549-ben is megidézteti Varsolczi Ferencz, mert nem 
tartja be ama kötelezvényt, melyet a Lecsmér birtokba való 
beiktatáskor Varsolczinak adott,7 majd ugvanőt azért idézteti 
meg Sarmasági Mihály, mint Sarmasági László árvájának, 

1 Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 4. nr. 14. — 2 U. o. fasc. 1. nr. 16. — 
3 U. o. fasc. 2. nr. 25. — 4 U. o. fasc. 6. nr. 5. — 3 U. o. fasc. 5. nr. 65. — 
6 U. o. fasc. 4. nr. 53. — " U. o. Act. an. 1549. fasc. 3. nr. 12. 

DR. PETHI MÓR : Szilágy vármegye monogravhiája. II. 20 
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Andrásnak a gyámja, mert megtámadta az említett árva sar-
masági jobbágyának a házát.1 

1550-ben Istvánt (egr.) megidézteti Szeődemeteri Horvát 
György, mert leromboltatta utóbbi széki jobbágyának a házát 
és a saját nagyfalusi házába vitetett Horvát házából egy edény, 
korcsmáriásra szánt bo r t ; 2 továbbá, mert elhajtatta utóbbi 
alsógyümölcsénesi jobbágyának húsz juhát és ugyanannyi bá-
rányát, meg elvitette egyik jobbágyának a szénáját.3 

1552-ben Miklóssal, Györgygyei és Istvánnal szemben 
Jaxyth Annának Ítélik oda Valkóvárat.4 

Nagyfalusi L. Bánfi Istvánt (egr.) megidézteti Serédi István 
és neje, mert megtámadta ezeknek nagyfalusi curiáját és fel-
gyújtással fenyegette.5 

1553-ban Gáspár özvegyének valkói jobbágyait 2. me-
szesaljai jobbágyait 9, nagyfalusi jobbágyait 13, rézaljai job-
bágyait 4, krasznai jobbágyait 9V2, Istvánnak meszesaljai és 
rézaljai jobbágyait 3 3, nagyfalusi jobbágyait 0, zoványi 
jobbágyait 5, valkói jobbágyait b1

 2, Miklósnak valkói jobbá-
gyait 2 kapu után rótták meg adóval, zoványi jobbágyait 1V2, 
nagyfalusi jobbágyait 21/2, rézaljai jobbágyait 1, me zesaljai 
jobbágyait 2 kapura tették, míg krasznai jobbágyai IV2 kapu 
után fizettek adót.6 

1553-ban néhai Bánfi György gyermekei tiltakoznak any-
juk, Erzsébet ellen, a ki Somlyó várára, továbbá Somlyó vá-
ros, Perecsen, Hídvég, Sutak-Újlak, Győrtelek, Szoros, Csehi, 
Gyulakuta, Puszta-Maiadé, Endrefalva, Kerestelek és Bada-
cson meg más, szatmárvármegyei részbirtokokra vonatkozó-
lag a női ág megrövidítésére egyezséget akar kötni Somlyói 
Báthori Szaniszlófi Andrással, Kristóffal és Istvánnal;"7 néhai 
Bánfi László Bernát fiának fiát, Menyhértet és László fiait, 
Miklóst, Pált és Ferenczet megosztoztatják a krasznavármegyei 

1 Lelesz, Act. an. 1549. fasc. 5. nr. 38. — 2 U. o. 1550. fasc. 1. nr. 32. 
:í ü . o. fasc. 3. nr. 57. — 4 U. o. C. Kraszn. Prot. 12. folio 19. — 5 U. o. Act. 
An. 1552. fasc. 2. nr. 18. — Dical. — ~ Lelesz, Act. an. 1553. fasc. 3. nr. 93. 
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Nagyfalu, Kraszna, Zovány, Csizér, Bóján, Felső- és Alsó-Baán, 
Felső- és Alsó-Perje, Boronamező, Vajfalva, Szék, Thorma-
falva, Bogdánliáza, Tótfalu, Paptelke, Felső- és Alsó-Ivaznaes 
possessiobeli részbirtokokon.1 

1558-ban Izabella és János Zsigmond Bánfi Pálnak és 
mindkél nembeli utódainak adományozták a dobokavármegyei 
Vaskapu, Csömörlő, Meszes-Szent-György, Ördögkút, Bodja és 
Poósa birtokokat.'2 

1559-ben Nagyfalusi Losonczi Bánfi Miklóst, Bonezhidai 
Losonczi Bánfi Istvánt, özvegy Kisvárdai Ambrusné Bánfi 
Petronellát, özvegy Bánfi Annát, Telegdi Mibályné Bánfi 
Zsófiát, Bánfi Borbála és Dorottya hajadonokat, Szeődeme-
teri Horvát Györgyné Bánfi Katalint meg Bánfi Anna fiát, 
Apafi Gábort meginti Valkai Miklósné Csire Petronella Nagy-
falu és Kraszna városok meg Bogdánháza, Rögpatak, Vay-
falva, Boronamező, mindkét Bagolyfalu, Csizér, Bóján, Fí>t-
fahi, Ballaháza, Alsó- és Felső-Bán, Szék, Túsza, Füzes, LTj-
Vágás, Oláh-Valkó, Alsó- és Felső-Jaáz, Alsó- és Felső-Gyü-
mölcsénes, Flvűs, Detrehem, Halmosd, Bucsum, Alsó- és 
Felső-Kaznacs, Zovány, Magyar-Valkó és Szabófalva birtokok 
negyedének, valamint Baksa, Balta és Pecsely egész birto-
koknak kiadására, miket néhai Somlyói Báthori Szaniszlófi 
István anyai jogon birt.s 

1560-ban Báthori András udvarbíró ítéletet hozott Sza-
niszlóffi másként Báthori Kristóf és István ellenében Nagy-
Mihályi Bánfi Gábor és György (de Nagh-Mvhal) meg Surá-
nvi másként Csarnaroday János özvegye Dorottya érdekében 
Szaniszlófi Miklósnak a krasznavármegyei Somlyó vár, Somlyó 
város, Perecsen, Hídvég, Somlyó-Újlak, Somlyó-Gvőrtelek, 
Szoros, Somlyó-Csehi, Gvulakuta, Puszta-Maiadé, Endrefalva, 

1 Báthori Andrásnak a k.-monostori konventhez intézett megbízása átirat-
ban. Bl. fase. ZZ. nr. 16. — 2 Bl. fasc. O. nr. 15. - Lelesz, Act. an. 1559. 
nr. 45. 

20* 
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Kerestelek és Badacson egykori birtokai ügyében. 1568-ban 
Báthori Miklós udvarbiró ennek végrehajtását rendeli el.1 

A várad i káptalan 1561-diki bizonyítványa szerint Far-
kas, Kristóf, mint István fiai, tiltakoznak Losonczi Bánfi Bor-
bála s Telegdi Miklós ellen a krasznavárniegyei nagyfalusi 
birtokot illetőleg.2 

1564-ben Farkast beiktatták a krasznavárniegyei Valkó-
vár és tartozékai birtokába.3 

1565-ben őt és örököseit iktatják be Valkó várába, me-
lyeket, mint már tudjuk, Paxi Job és neje Bánfi Dorottya fel-
ségsértés miatt elveszítettek.4 

István a krasznavárniegyei Nagyfalu szőlőhegyén egy 
szőlőt elad jó egyetértéssel Literátus Péternek.5 

1567-ben György mint felperes pert folytat Farkassal és 
Kristóffal a nagyfalusi zárda és annak javai mia t t ; 6 Farkas 
6 forinton zálogba vette Bándi Bala Jánosnak a kraszna-
várniegyei Alsó-Bán birtokban lakó jobbágyát négy fiával, 
házhelyével és minden javaival együtt ;7 Kisvárdai Ambrus 
özvegye, Bánfi Petronella és leánya, özv. Serédi Istvánné 
Várdai Klára, továbbá Zsófia, Mihály, Borbála, Dorottya és 
Telegdi Miklós perelnek Zovány birtokért Báthori Kristóf 
és István el len; 8 Imre leánya, özv. Kisvárdai Ambrusné Pet-
ronella (gen.) 50 magyar forintért átengedi a nagyfalusi ház 
és nemes curia felét, a melyek a néhai Bánfi Gáspáréi vol-
tak. ennek özvegye Jaxitli Annának és leányainak: Zsófia, 
Borbála és Dorottyának.9 

1570-ben II. János magyar király megbízza Kraszna 
vármegye főhivatalnokait, hogy Farkast és Kristófot, az István 
fiait iktassák be Nagyfalu, Zovány, Halmosd, Detrehem, 

1 Bl. fasc. V. nr. 10. — 2 U. o. F. nr. 10. — :t Tudósító levél átiratban. 
Bl. fasc. N. nr. 5. — 4 U. o. fasc. M. nr. 11. — 5 U. o. fasc. Q. nr. 15. — <; A fe-
jedelmi Ítélőszék levele átiratban. Bl. fasc. M. nr. 18. — ~ Szerződés átiratban. 
Bl. fasc. N. nr. 6. — s U. o. fasc. EE. nr. 23. — Lelesz, Act. Bercs. fasc. 28. 
nr. 26. (prot. VIII. pag. 57.) 



A B Á N F I - C S A L Á l ) . 313 

Elyűs, (Wümölcsénes, Oláh-Valkó, Füzes, mindkét Bán, Bog-
dánháza, Reghpatak, Túsza, Bagolyfalva és Felső-Perje birto-
kokba Bánfi István Zsófia leányának unokája, Károli László 
ellenében, kii csak a leánynegyed öröksége illet.1 

1571-ben ugyanazok cserébe adják mároni részbirtoku-
kat Báthori Istvánnak és Kristófnak a nagyfalusi kolostoréri 
s annak javaiért, továbbá a Nagvfalu és Zovány birtok hatá-
rában levő malomért és szőlőért. A szerződés megtartására 
mindenik fél kötelezi magát 1000 arany írt terhe alatt.2 

1570-ben Pál perel kisvárdai Várdai Ambrus neje Bánfi 
Petronellával s Serédi István özvegye Klárával s másokkal 
krasznavármegyei birtokokért.3 

1574-ben a Miklós fiai, Tamás és György felosztottak egy-
más közt Nagyfalu városban némely házhelyeket/' 

Nemes Bánffi Zsófia egyike azoknak, a kik ekkor tilta-
koznak Báthori István ellen a krasznavármegyei Valkóvára 
uradalom és vár elidegenítéseért;5 Boldizsár tiltakozik Som-
lyói Báthori István ellen a krasznavármegyei Zovány, Balla, 
Baksa és Goroszló meg más, dobokavármegyei részbirtokok 
elfoglalása mia t t ; 6 Mogyorósi Losonczi Bánfi Pál, udvarmester 
s tanácsos, Nagyfalusi Losonczi Bánfi György, Udvarhely ka-
pitánya, Miklós fiai: Tamás és Miklós, továbbá Bonczhidai 
Losonczi Bánfi István fiai: Farkas, dobokavármegyei főispán 
és Kristóf elcserélték egymás között Valkó várat és tartozé-
kait meg Zovány, Magyar- és Oláh-Valkó, Halmosd, Füzes, 
Elyűs, Detrehem, Felső-Perje, Alsó-Gyümölcsénes, Szék és 
Alsó-Bán krasznavármegyei birtokokat.7 

Ugyancsak 1575-ben Mogyorósi Losonczi Bánfi Boldi-

1 II. János magyar király Gyulafehérváron kelt itélö levele Báthori 
Zsigmond vajda itélőszékének átiratában. Bl. fasc. MM. nr. lő. — - Egyezség-
iével átiratban. Bl. fasc. M. nr. 15. Szerzödő-levél átiratban. Bl. fasc. N. nr. 4. — 
:í Bl. fasc. G. nr. 2. 4 Farkas Jánosnak özv. Serédi Istvánné STárdai Klárá-
hoz intézett levele átiratban. Bl. fasc. BB. nr. 30. — 5 Lelesz, C. Kraszna. Prot 
20. folio 19(5. — (í U. o. folio 217. — ~ Báthori István, erdélyi vajda bizonyság-
levele, Bl. fasc. C. nr. 21. 
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zsár tiltakozik Losonezi Báníi Pál ellen a krasznavármegyei 
Kraszna város, Magyar-Yalkó, Zovány, Alsó- és Felső-Kaz-
nacs, Buesum, Halmosd, Detrehem, Elvűs, Bagolyfalu, Felső-
és Alsó-Gyümölcsénes, Felső- és Alsó-Jaáz, Váralja, Oláh-
Valkó, Paptelke, Új-Vágás, Füzes, Túsza, Tótfalu, Szék, Felső-
és Alsó-Bán, Ballaháza, Csízér, Bóján, Felső- és Alsó-Perje, 
Boronamező, Vaykfalva, Bogdánháza, Rákpatak, Maron, Pe-
csely, Balla, Baksa, Goroszló és más dobokavármegyei rész-
birtokok elidegenítése miatt.1 

157(5 junius 18-dikán Báthori István lengyel király és 
erdélyi fejedelem krasznavármegyei részjószágaiból a kincs-
tár számára járó gabona- és bordézmát Bánfi Györgynek ado-
mányozza, a ki Lengyelországba a lovas kíséretet vezette s a 
ki tanácsosa s udvari magyar lovasságának főkapitánya volt.2 

1577-ben Losonezi Bánfi Zsófia tiltakozik a Báthoriak 
ellen a kraszna-, kolozs- és tordavármegvei Bánfi javak tár-
gyában. : í 

Boldizsár (a Pál fia) mint alperes, Horvát Annával, Váradi 
Balog Ferencz nejével perel a krasznavármegyei Nagyfalu 
határában, a Berettyón levő kétkerekű malomér t ; 4 de Báthori 
Kristóf meghagyja a krasznavármegyei itélőszéknek, hogy a 
Nagyfalu határában levő Apafi Része nevű szántóföld birto-
kába, melyet Boldizsár elfoglalt, az Ítéletben kimondott idő-
ben helyezzék vissza Váradi Balogh Ferenczné Horvát Anna 
felperest.5 Boldizsár alperes megakadályozta és tizenöt napig 
új Ítélet kapására kényszerítette Váradi Balogh Ferenczné 
Horváth Anna felperest arra vonatkozólag is, hogy a Bánfi 
által elfoglalt s Nagyfalu határában levő Bakos nevű szántó-
földjét ismét birtokába vehesse.6 

1 Lelesz, C. Kraszna Prot. 21. folio 100. — 2 Szabó Károly: Jelentés a 
gr. Toldalagi-esaldd radnótfáji levéltáráról, iSzázadok. 1887. évf. 85. 1.) — :í Le-
lesz, Prot. C. Kraszn. 23. folio 85. — 4 Bl. Fasc. E. E. nr. 11. — 5 Báthori 
Kristóf levele átiratban. Bl. fasc. EE. nr. 12. — A krasznavármegyei szolga-
birák bizonyságlevele átiratban. Bl. fasc. EE. nr. 19. 
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Boldizsár és Gábor elfoglalták a krasznavármegyei Oláh-
Valkóban Kendi Péter Kood András nevű jobbágyát, Buesum 
birtokba hurczolták és ott mindenétől kifosztották. Ez ügy-
ben Báthori Kristóf a vizsgálatot elrendelte.1 

Tamás a krasznavármegyei Nagyfaluban a Eeredős-utezá-
ban egy puszta házhelyet állítólag foglalt." 

1578-ban is mint alperes áll szemben a Nagyfaluban 
levő jobbágyházhelyért Kendi Péterrel s ez ügyben vizsgála-
tot tartottak.3 

Bálint (egr.) megveszi Rosálvi Kun Domokos leányaitól 
meg Rosálvi Kún László és Istvántól a középszolnoki Szent-
Király, Orbó részbirtokokat meg más megyebeli birtokokat.4 

1579-ben Farkas a Nagyfalu határában levő szőlőjét el-
cserélte Báníi Tamás Varga Pál nevű jobbágyával.5 

1580-ban Tamás a tordavármegyei Berecztelkén levő rész-
birtokát cserébe adja Gábornak ennek a krasznavármegyei 
Nagyfaluban levő részbirtokáért és szőlőjéért." 

1582-ben Boldizsár tordavármegyei Mogyoróson lévő két 
jobbágyát ivadékaival mindenestül cserébe adja Gáspárnak, 
a krasznavármegyei Nagyfaluban levő jobbágyházhelyéért.7 

1585-ben Báthori István lengyel király Losonczi és Nagy-
falusi Báníi Tamásnak és utódainak adományozza a forda 
vármegyében fekvő birtokokon kívül a krasznavármegyei Nagy-
falu várost, Zoványt s más birtokokat.8 

1580-ban Losonczi Báníi Farkas, Doboka megye ispánjá-
tól Dobokai Farkas vízkereszt napján felvesz 240 magyar 
f r to t ; 9 Farkast, Boldizsárt, Kristófot, Tamást és Gábort, mint 
a család fiörököseit beiktatják a Somlyói Báthori Zsigmond-
tól nekik ajándékozott Nagyfalu város birtokába.10 

1587-ben Somlyói Báthori Zsigmond bizonyító levele 

1 Báthori Kristóf rendelete átiratban. Bl. fasc. EE. nr. 17. — 2 U. o. 
nr. 13. — :í Vizsgálat átiratban. Bl. fasc. M. nr. 21. — 4 Lelesz, Act. n. 1578. 
nr. 26. — 5 Bl. Fasc. N. nr. 9. — « U. o. EE. nr. 3. — " ü . o. nr. 2. — 
s ü . o. B. nr. 14. — 0 U. o. 0 0 . nr. 11. — 10 U. o. II. nr. 2. 
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szerint illádiai Palatitz György felesége Erzsébet s fia István, 
továbbá Horvát Mihály felesége Dorottya mint nagyfalusi 
Serédi István leánya a Petronnellát megillető leánynegyedet 
követeli vissza Bánfi Imre örököseitől.1 

Losonczi Bánfi János 1588 junius 24-dikén mint szom-
szédos birtokos jelen van. a mikor Kövesdi Sarmasági Miklóst 
a krasznavármegyei Bécsé birtokába iktatják." 

1590-ben Nagymihályi Bánfi Sándor és Gábor mint fel-
peresek egyebek mellett Somlyó vár és tartozékainak fel-
osztása tárgyában is perelnek Szaniszlófi Báthori István fiai-
val: Andrással, Kristóffal és Istvánnal mint alperesekkel.8 

1598-ban István jelen van Nagyfalusi Bánfi Tamás vég-
rendeleténél.'' 

1600 január 16-dikán Serédi István, Szikszai György, 
Prépostvári Miklós, Körösi Mihály és Ramocsaházi János 
fogott bírák tanúsít ják, hogy Gyulafi László volt a Bánfi 
Tamás árváinak gondja viselője s hogy Gyulafi László Bánfi 
Erzsébet Haraklányi Istvánnénak minő menyegzői ajándékot 
adott.5 

1604-ben Miklós részéről 3 telek adózott Rézalján; Miklós 
és Anarczi István részéről 3 telek fizetett adót Nagyfaluban. 
1605-ben Miklós részéről 2 y2 telek adózott (Anarczi hiány-
zik); 1604-ben Istvánnak és Dénesnek 1 1 jobbágyházát adóz-
tatták meg Magyar-Valkón; ezek részéről 2 telek fizetett adót 
Zoványon, ellenben 1605-ben Dénesnek 11

 2, István özvegyé-
nek y2 telkét adóztatták meg; 1604-ben István részéről 2 telek 
adózott Meszesalján, 1605-ben pedig ezen István özvegye meg 
Bánfi Dénes, Mihály és Péter részéről 2y2 telek; 1604-ben 
István részéről 7 telek adózott Rézalján; István és Prépost-
vári Zsigmond részéről 4 jobbágyház adózott Nagyfaluban; 
Dénes részéről — ide, számítva Szénás Péter és Kristóf 

1 Bl. fasc. ZZ. nr. 17. — - Gy. f. káp t lev. cent. G. 12. ^Orsz. lt.) — :í Bl. 
fasc. SS. nr. 6. — 4 Bánfi Tamás végrendelete átiratban. Bl. fasc. PP. nr. 6. — 
5 GKG. marosnémeti lt. cista C. fasc. XIX. 
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somálvi, domoszlói és szóvárhegyi részbirtokait 7 jobbágy-
ház adózott Nagyfaluban; ugyané helyt 1605-ben 6y2 job-
bágyháza Dénes részéről; 1604-ben Dénes és Kertszegi Péter 
részéről 5 telek adózott Rézalján. 1605-ben már elkülönít-
vék: Bánfmak 4 l /

2 , Kertszeginek pedig ^ telkét adóztatták 
meg.1 

1607 október 2-dika előtt Bánfi Annát és férjét, Mind-
szenti Benedeket be akarják iktatni Almás várába és tarto-
zékaiba, de Prépostvári Zsigmondné Széesi Kata nem engedte; 
ezért ezt a fejedelem elé idézik.2 

Ugyanez időtájt Báthori Gábor erdélyi fejedelem meg-
erősíti Szentkirályi Losonczi Bánfi János leányát Zsuzsánnát 
a krasznavármegyei Kásapatak és Varsolcz birtokában.3 

1608-ban Szikszai Györgyné Losonczi Bánfi Judith pert 
folytat Gyulafi László özvegye Széchi Kata ellen, ki most 
Prépost vári Zsigmond neje, azon tíz akó borért, melyet első 
férje, Borsvai Zsigmond ezen Gyulafi várába adott megőrzés 
végett és melyet Gyulafi a saját hasznára fordított.4 

Losonczi Bánfi Judith 1620-ban is Szikszai György neje." 
1614-ben Bánfi Gábor fia Losonczi Bánfi István (de Mo-

gyorós) elzálogosította az előbb Bánfi Dénesnek elzálogosított, 
majd azután végrendelet útján visszanyert birtokrészeit, még 
pedig Réz, Meszesalja kerületet, Magyar-Yalkót, Nagyfalut, 
Zovánvt (possessio) Kraszna vármegyében Nagyfalusi Bánfi 
Jánosnak 450 frtért. Ugyanez időtájt egyrészről Báthori Anna, 
Dénes özvegye, másrészről Péter, Mihály és Ferencz a kraszna-
vármegyei Nagyfalu s ottani kúriának a Bánfiak részére való 
átbocsátása ügyében szerződnek.6 

1623-ban Bánfi István Vajda Anna férje.7 

1625-ben Bánfi György Erdély kormányzója, Kolozs és 
Doboka vármegyék főispánja és Kolozsvár város kapitánya 

1 Dical. — 2 GKG. — Bl. iásc. LL. — 4 GKG. C. fasc. XIX. — 5 Orsz. 
Lt. Km. conv. lad. 27. S. nr. 61. — 6 Bl. fasc. O. nr. 7. — " Gencsi-lt. nr. 
1396. más. 
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két legidősebb gyermeke halálukig bírhatják mindazon 
birtokokat, melyeket György adományozás útján nyert; halá-
luk után pedig utódaik e birtokokat a kincstártól megvált-
hatják s azután örök jogon bírhatják.1 

Mihály és felesége Károlyi Fruzsinának 1025 július 9-dikén 
kelt menedéklevele szerint Károlyi Mihály 2525 frt tartozását 
megfizette, minek következtében a hatvani és kávási (közép-
szolnokvármegyei) részjószágait visszakapta.2 

János férje volt annak a Lónyai Fruzsinának, a ki 1627 
deczember 31-dikén kiváltja Lónyai Istvánné Szaniszlófi Bá-
thori Katától és fiától Yarsolcz birtokot.3 

1637-ben Somlyai Báthori Anna visszavonja amaz egyez-
séget, a melyet Dénes (mfe.) özvegye Somlyai Báthori And-
rás özvegyével, Zakreszka Annával kötött Kárásztelek birtok 
tárgyában.4 

1638-ban Bánfi Zsigmond birtokos Nagyfaluban." 
1640-ben Bánfi Anna és férje, Sárosi János adományúl 

kapják Hunyadi Bánfi Miklóstól ennek a krasznavárniegyei 
Ippon, ősi jobbágybirtokán és Magvar-Valkó birtokban levő 
földbirtokát azon feltétel mellett, hogy 200 magyar forinton 
vissza lehessen váltani." 

1070. november 19-dike előtt Miklós zálogba adott Rá-
tonyi Jánosné Bánfi Annának egy valkóváralji, egy újvágási 
és egy füzesi jobbágyot 300 forintért.7 

1646-ban a váradi káptalan bizonyítja, hogy L. ifj. Bánfi 
Zsigmond a rendes időben tiltakozott az ellen, hogy az Ippi 
Kátai István halálával örökösök nélkül maradt Ipp birtok s 
az ottani nemesi kúriába s más helységekbe Váradi Virginás 
Istvánt iktatták be.8 

1 Bl. fasc. O. nr. 15. - 2 Gr. Károlyi Okit. IV. 197. 1. — :J GKG. A. fasc. 
XV. XVI. — 4 Lelesz, Prot. 76. fol. 97. an. 1637. — 5 Haller Gábor naplója. 
Gr. Mikó Imre : Erdélyi történelmi adatok. IV. k. 43. 1. — r' Bánfi Miklósnak 
(de Hunyad) a k.-monostori konvent előtt kelt levele átiratban. Bl. fasc. L. L. — 
" Nagyv. Muz. Bit. e. — « Bl. fasc. N. nr. 3. 
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Dénes a család egyik leghíresebb és legnevezetesebb tagja. 
Erdély legzivatarosabb korában szerepelt a közéletben és vi-
selt magas hivatalokat, Rákóczi, Rhédei, Barcsai, Kemény 
és Apafi fejedelmek idejében. 1666 1674. Részt vett II. Rá-
kóczi György végzetes hadjáratában 1657-ben, majd 1661-ben 
követ Lipótnál, hova a beszterczei gyűlés küldte segélyt kérni. 
1665-ben Kolozsvár főkapitánya lett, mint kolozsvári főkapi-
tány, a csehi, somlyai hadakkal is rendelkezett.1 1666-ban 
Kolozs vármegye főispánja. 

Dénestől 1666-ban Keresztes András az erdei jövedel-
mekért Borbála férje Imre számára 200 frtot felvett.2 Dénes 
kiszabadította Gyerőfi Györgyöt a lengyel fogságból, ezért 
utóbbi biztosító levelet adott számára, melyben felajánlja 
szolgálatát a somlyai vár és birtokok megvédésénél (1670).:í 

Majd zálogba veszi Báthori Zsófia fejedelemasszonytól Somlyó 
várát.4 De még a zálogösszeg lefizetése előtt, melyet 1671-ben 
megígért Gyerőfi Györgynek, elfoglalta a szil ágy somlyai jószá-
got.'"' Később Gyerőfi Györgynek a somlyai várért, perecseni 
részbirtokért, Balla, Baksa, Bagos és Kárásztelek birtokért 
11.600 frtot fizetett le (1672)." 

1672-ben Apafi fejedelem írja, hogy «becsületes tanács 
úr hívünkre, tekintetes nemzetes Bánfi Dénes uramra, Ko-
lozs- és Doboka vármegyék főispánjára, somlyói és szilágy-
csehi stb. főkapitányunkra» bízta ama perecseni jószága 
igazgatását, a mely föld elfoglalásáról Becski György írt 
volt a fejedelemnek.7 

Bánfi Dénes ellen az ingerültség erőteljesebben az 1673-
diki országgyűlésen nyilatkozott meg, a mikor bizottságot 
küldtek ki Kolozsvár, Somlyó és Sebes végvárak megvizs-
gálására. Bánfi azonban sértve érezvén ez által magát, töröl-

1 Kővári László: Erdély történelme V. köt. 144. lap. — 2 Bl. fasc. O. 
nr. 7. — 3 Bl. fasc. P. nr. 6. — 4 Bl. fasc. O. nr. 3. — 5 Gr. Lázár Miklós r 
Erdély főispánjai. (Századok 1887. nov. füz. 710. lap.) — 6 Bl. fasc. O. nr. 5. 
7 Nemz. Muzeum Becski-lt. 
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tette az országgyűlési határozatok ezen pontját. De Teleki 
Mihály, kinek terveit Bánfi lépten-nyomon keresztül húzta, 
nagy oppositiót szervezett ellene, melynek Erdély legtekinté-
lyesebb főurai tagjai voltak, így Béldi Pál. Az 1674-diki or-
szággyűlésen aztán bevádolta, hogy a fejedelemségre törek-
szik Bécs segítségével, s hogy a császártól bárói czímet is 
kapott. Az országgyűlés kimondta a felségsértést, s halálra 
Ítélte, az Ítéletet Csáki Lászlóval hajtatta végre 1674-ben. 

Rettegi a Báníi-familiáról írván, megemlíti, hogy Bánfi 
Dienesnek fejevétele után maradt «egy fiacskája, ki is fel-
nevelkedvén, hatalmas ember vált belőle, úgy hogy 30 esz-
tendős korában erdélyi gubernátorrá tétettetett Leopoldus 
imperátor által, s 16 esztendeig viselvén, meghalt Szebenben 
a kuruczvilág alatt». Jószágai voltak: az ecsedi nagy domi-
nium, az élesdi dominium, a gyulai, bonczhidai, örményesi, 
csanádi és oláhláposi birtokok, más apróbbakkal, a somlvai-
val és nagy falusival együtt. 

1075 deczember 24-én Apafi megparancsolja, hogy miután 
néhai Bánfi Dénes az ország törvénye szerint megnótáztatott, 
jószágait, javait elvesztette (Somlyó, Micske, Kereki, Palota, 
Jankafalva, Élesd), azok a fiseus számára elfoglalandók.1 

1676-ban özv. Bánfi Dénesné Bornemissza Katalin és 
Zsigmond 7000 frtot vettek át Apafi Mihály fejedelemtől 
Somlyóvár és tartozékai birtokáért.2 

1679-ben Dénes özvegye Bornemissza Katalin és Farkas 
visszaváltják Ugrai Györgytől a Somlyó város határában Pe-
recsen felé néző malmot, melyet ennek Kendfe Gábor zálogo-
sított volt el 160 frt ért.3 

1680-ban Bánfi Kristófné Farkas Margitnak egy, L. Bánfi 
Dénesné Bornemissza Kata két récsei jobbágya szintén jót áll 
Guthi Istvánnak és nejének egy récsei jobbágyáért.4 

1 Orsz lt. N. Reg. Actor. fasc. 1052. nr. 68. — 2 A gyulafehérvári kápta-
lan bizonyságlevele átiratban. Hl. fasc. O. nr. 2. — :í Bizonyságlevél átiratban. 
Bl. fasc. O. nr. 10. — 4 Jlt. 
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1685-ben Dénes özvegyétől Bornemissza Katalintól, Far-
kas, Boldizsár és Páltól, továbbá özv. Kristófné Farkas Mar-
gittól Somlyó város lakói mindennemű fizetést megtagad-
nak mindaddig, míg azok Somlyó várát vissza nem váltják 
Gyerőfitől.' 

1677-ben L. Bánfi György, Zsigmond, László és Kristóf 
osztozkodásánál goroszlói jobbágyok tanuskodtak.2 

1679 június 6-dikán özv. Kapi Györgyné Bánfi Ágnes és 
mostoha leányai megosztozkodnak a György után maradt 
birtokokon. A szilágyi jószág s a paczali jószágok e leányok-
nak maradnak.3 

Ilj. Bánfi Farkas 1679-ben Közép-Szolnok főispánja/ ' 
1685 augusztus 21-én György somlyóesehii jobbágyai ta-

núskodnak egy, Somlyó-Csehin Lónvai Anna fejedelemasszony 
kérésére tartott tanuvallatásnál.5 

1698 deczember 17-én Farkas, Zsigmond fia végrendele-
tében írja, ha maradék nélkül halna meg, Keresztes Borbá-
lára hagyja 6000 Írtig Kraszna vármegyében Szilágyban levő 
nagyfalusi jószágát, úgy hogy fele a jószágnak a megírt 
összegig feleségére Barcsai Erzsébetre szálljon, a kinek ingó-
ságait hagyja.6 

1696-ban Dénes, Gábor, György meg Kende Zsigmond 
és Klára ellen Perecsen. Barla és Baksa birtokokat illetőleg 
tiltakozik Inezédi György, mint felesége megbízottja.7 

Farkasnak 1702-ben a krasznamegyei Somlyón egy Oláh 
András nevű jobbágya van. 

Közép-Szolnok vármegye 1705-ben Péterné «asszonyo-
mat» lovas zsoldos állítására írta ki, szükség szerint pénzzel 
adózik 8 

1711 május 4-dikén Zsigmond, ki előbb a Bákóczi em-

1 Somlyó város lakóinak a Bánfi-családhoz cs a legfőbb itélőszékhez in-
tézett felirata átiratban. Bl. fasc. P. nr. 7. — 2 1724-diki átiratban. Bl. fasc. P. 
nr. 10. — * GKG. C. fasc. I. — 4 Szgy. e. — 5 Nagvv. Muz. Bl. e. — Orsz. lt. 
Kolozsm. conv. X. B. A. fasc. 1. nr. 16. 35. fiók. 7 Gyf. kápt. lt. O. 86. — s Jlt. 
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here volt, hűséget esküszik a császárnak, mire ez összes 
javait visszarendeli.1 

1725-ben a gyulafehérvári káptalan átírja György szá-
mára a ki szintén Györgynek, a Dénes fiának, a fia 
Apafi Mihály fejedelemnek 1676-ban Zsigmond előterjeszté-
sére Bornemissza Katalinnak és a család fiörököseinek adott 
bizonyságlevelét, mely szerint egyebek mellett Bornemissza 
Katalin a maga és fia Zsigmond, továbbá Kristóf és Farkas, 
a fiörökösök számára a perecseni részbirtokot, aztán Balla és 
Baksa birtokokat és a somlyai vár (arx Somlyoviensis) tarto-
zékait, mely a Báthori-család magtalan kihalása miatt szállt 
a Bánfiakra, visszaváltja Zsuzsánnától, Kölesei Kende Gá-
bornétól, hová 1000 aranvért meghalt ura Dénes vetette." ~ o 

1720 január 30 előtt a krasznavármegvei Nagvfalu vá-
rosban ifjú Zsigmond udvarházánál ez és gr. marosnémeti 
Gyulai István, kinek neje gr. Bánfi Judith, megegyeztek atvafi-
ságosan az iránt, hogy a Teleki-leányágnak minő anyai ősi 
tőkepénze van a Teleki-fiúágnál.3 

Kristóf s Bögözi Farkas Margit íia László, (született 1071 
július 23-dikán), felesége Vargyasi Dániel István leánya Ju-
dith. Bánfi György gróf, a későbbi erdélyi gubernátor ne-
velte. Rákóczi György Kraszna vármegye főispánjává nevezte 
ki.4 Mint Kraszna vármegye főispánja, meghívott az 1729-diki 
szebeni diétára.5 

László 1740 -53-ig krasznavármegvei főispán." 
1741-ben Liber báró L Bánfi Imre előfordulj Kraszna 

vármegyének 1741-diki homagialis összeírásában. 
László, Zsigmond, Imre, Farkas, Péter és Dénes a ma-

guk és a család rokonai nevében intő és bizonyító levelet 
adnak be Somlyó város ellen, mert ez önkényesen elvette s 

1 GKG. A. fasc. X. 2 Bl. fasc. P. nr. 11. — :í GKG. C. fasc. XVI. 
4 Bánfi László jecjyzetei Történelmi Tár 1882. évf. 343. 5 Alt. B. Apor Péter: 
Synopsis mntationum. 311. lap. — Gencsi-lt. nr. 499. és nr. 687. Bél M.: Comp. 
120. lap. 
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birtokában tartja a család tulajdonát képező s Somlyó várá-
hoz tartozó földeket, makkos erdőket, a Magura nagy hegyet, 
továbbá Csehi, Somi vó-Uj lak, Somlvó-Györtelek és Badacson 
helységeket.1 

L. Báníi Farkas báró férje annak a Bagosi Erzsébetnek, 
a ki Vav Lászlóval és Mihályival özv. Vajai Vav Lászlóné 
Boros Katától örökölte 1742-ben a tasnádi uradalmat. 

Özv. ifj. Báníi Zsigmondné Katalin, özv. Boldizsárné 
Krisztina és özv. Bárczi Jánosné Erzsébet és mindkét nembeli 
utódaik adományúl kapják anyjuk magyar-gyerőmonostori 
Kemény Simonné Vav Anna halála után örökjogon a kraszna-
vármegyei Somlyó, Nagyfalu, Zovány, Perecsen és a közép-
szolnoki Kövesd, Nagy-Derzsida, Ököritó és Sziget birtokokat, 
utóbbit a curiával együtt. Ezeken meg is osztozkodnak.2 

1759-ben Ferenez (szül. 1695-ben, meghalt 1773-ban, szin-
tén krasznai főispán) és Boldizsár, mint Lászlónak Vargyasi 
Dániel Judithtól származó fiai egyes kolozsi s hunyadvár-
megyei birtokokat, továbbá: Somlyó, Nagyfalu, Perecsen s 
más birtokokat két egyenlő részre osztják fel.:í 

1760-ban a károlyfehérvári káptalan Dénes, Farkas és 
Ferenez előterjesztésére átírja a leleszi káptalannak 1548-ban 
kell zálogosító levelét.4 ítéletet hoznak Selyei Tolnai János 
fisealis perének ügyében, ki felperes, azután id. Farkas guber-
nialis consiliarius és az erdélyi kir. tábla elnöke, Ferenez 
krasznavármegyei főispán, Boldizsár és Imre, továbbá Naláczi 
Sára ellen, a ki nagybarcsai Barcsai Gergely özvegye, mint 
alperesek ellen a krasznavármegyei Hosszúaszó prsedium 
ügyében.5 

1764-ben Tasnád város magához veszi Vav László és 
Mihály beleegyezésével a br. Báníi Farkasnál talált privile-
gialis levelét s kötelezi magát annak a megszabott időben 
való visszaadására." 

1 Bl. fasc. XX. nr. 13. — 2 U. o. fasc. 0 0 . — U. o. 22. nr. 18. — 
4 ü . o. JJ. nr. 5. — 5 U. o. 5. nr. 19. — U. o. ZZ. nr. 21. 
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1771 október 19-dikén Farkas tiltakozott a kolozsmonos-
tori konvent előtt a krasznavármegyei Detrehem birtoka 
ügyében és egyéb jogokért.1 

1777-ben Farkas köteles a Huszár Sámueltől visszatar-
tott tasnádi tizedrészt megfizetni; jövőre nézve pedig ily-
nemű kihágásoktól büntetés terhe alatt tartózkodjék.2 

1785-ben Zsigmondtól és br. hadadi Wesselényi Máriától 
5000 irtot vesz fel gr. Teleki Adámné és ez összeg fejében 
elzálogosítja a középszolnoki Ivraszna kerületben fekvő Balla 
falubeli részbirtokát megengedvén Wesselényi Máriának a be-
iktatást.3 

1789 november 6-dikán Farkas a maga és rokonai ne-
vében óvást tesz a kolozsmonostori konvent előtt a közép-
szolnoki Szent-Miklós birtoka ügyében.4 

Farkas, meghalt 1794 november 13-án Kolozsvárt. 
A gróf Bethlen Adámné Bánfi Zsuzsanna tasnádi jószá-

gában található ingó és ingatlan vagyonról meg a termékek-
ről leltárt vesznek tel.5 

1792-ben néhai gr. és generális Bethleni Bethlen Ádám 
özvegye L. br. Bánfi Zsuzsánna cserébe adja azon tasnádi két 
telkét, melyek most br. Alvinczi Gáborné gróf Teleki Kata 
kezénél vannak, Vay Máriának egy más telekért.6 

1795-ben Farkasnak Bagosi Erzsébettől született fiai: 
György és László meg Farkas fiának Mihálynak leányai: 
Bethlen Ferenczné Zsuzsa és Horváth Zsigmondné Mária, 
özv. Mihályné Kemény Teréz és Farkas jobbágya: a ni agya r-
valkói birtokon tartózkodó Deák István ellen a tasnádi és 
krasznai uradalmak felének visszaszármaztatása ügyében pert 
indítottak Aspremont Goberti János és neje Wolkenstein-
Trostburg Aspremont Mária Anna.7 

György báró, ezredes, Ivraszna vármegye főispáni he-

1 Tört. Túr 1898. évi". (353. 1. — 2 Bl. fasc. PP. nr. (3. — :í GKG. B. fasc. 
IX. X. — 71 Tört. Tár 1898. évf. 6(32.1. — 5 Bl. — 6 U. o. — 7 Bl. fasc. yy. nr. 3. 
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lyettese szül. 1739-ben, meghalt 1805-ben. Felesége báró Wes-
selényi Zsuzsa volt. 

László előfordul a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 
1797-ben összeírt tasnádi, tóháti, benedekfalvi, oláhhorváti , 
érkávási főbb, kelenczei, krasznamihályfalvi , paniti, oláh-
csaholyi kisebb, báró Bánfi Elek érkávási kisebb, György tas-
nádi főbb, tasnádszarvadi, balázsházi és zölcsei, oláhesaholyi, 
szakácsii, csögi, magyarcsaholyi kisebb birtokosok közt. Báró 
Bánfi Mihálvné kisfalusi kisebb, János zálnoki kisebb, Pál 
érkávási, tasnádi főbb birtokosok közt.1 

Az 1800 és 1808-diki összeírásokban Elek, György, Mi-
hálvné, János, József, gróf György, László, Pál, Ádám nevei-
vel találkozunk. 

1806-ban báró Bánfi Eleknek, Györgynek, Mihálynénak 
slb. 27 V2 lakott és 7 y2 puszta ant iqua meg 11 lakott nova 
jobbágytelkük volt Zoványban. Legtöbb telke volt Jánosnak 
(6V2 lakott és 3 puszta antiqua meg 2 lakott nova); Eleknek, 
György utódainak, Mihálynénak stb. 61 lakott és 12 puszta 
ant iqua meg 29 lakott és 4 puszta nova jobbágytelkük volt 
Kárászteleken. Legtöbb telke volt Jánosnak (24 lakott és 2 
puszta ant iqua meg 14 lakott és 1 puszta nova) és György 
utódainak (10 lakott és 6 puszta ant iqua meg 4 lakott és 2 
puszta nova); Eleknek, Györgynek és Józsefnek 5 lakott an-
tiqua és 3 lakott nova jobbágytelkük volt Felső-Kaznacson. 
Legtöbb telke volt Eleknek (3 lakott ant iqua és 2 lakott nova); 
gróf Bánfi Györgynek 1 lakott ant iqua jobbágytelke volt Cse-
resén; 10 lakott és 11 puszta ant iqua meg 6 lakott és 2 puszta 
nova jobbágytelke volt Kárászteleken; 2 lakott ant iqua és 4 
lakott nova jobbágy telke volt Alsó-Kaznacson; 6 lakott ant iqua 
és 3 lakott nova jobbágytelke volt Felső-Kaznacson; báró 
Bánfi György utódainak 1 lakott ant iqua jobbágytelkük volt 
Ippon; 1 curiájuk, 40 lakott antiqua és 12 lakott nova job-

* Szv. It. 
Dr. PETRI MÓR : Szilágy vármegye moriographiája. II. . - 1 
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bágytelkük volt Maiadén; 3 lakott antiqua jobbágytelkük volt 
Leesméren; 1 lakott antiqua jobbágytelkük volt Cseresén; e 
György utódainak, továbbá Lászlónak és Pálnak 16 lakott és 
7 puszta antiqua meg 10 lakott nova jobbágytelkük volt Ke-
resteleken. Legtöbb telke volt Lászlónak (7 lakott és 3 puszta 
antiqua meg 3 lakott nova) és Pálnak (5 lakott és 2 puszta 
antiqua meg 6 lakott nova); Pálnak és György utódainak 
2V2 curiájuk, 32 V2 lakott és 11 puszta antiqua meg 0 lakott 
és 1 puszta nova jobbágytelkük volt Kémeren. Legtöbb tel-
kük György utódainak (2V2 curia, 32 lakott és 11 puszta an-
tiqua meg 9 lakott és 1 puszta nova); Mihálynénak és János-
nak 4 lakott antiqua és 2 lakott nova jobbágytelkük volt 
Alsó-Kaznacson. 

1808-ban báró Bánfi Ádámnak és Jánosnak 3 antiqua és 
2 nova jobbágytelkük volt Boronamezőn; Jánosnak, László-
nak, Pálnak és Eleknek 10 antiqua és 6 nova jobbágytelkük 
volt Jaázon. Legtöbb telke volt Jánosnak (3 antiqua, 4 nova); 
Jánosnak és Farkasnak 13 antiqua és 2 nova jobbágytelkük 
volt Felső-Bánban. Legtöbb telke volt Jánosnak (11 antiqua 
és 2 nova); Pálnak, Lászlónak és Eleknek 12 antiqua és 8 
nova jobbágytelkük volt Alsó-Bánban. Legtöbb telke volt Elek-
nek (4 antiqua és 5 nova); Eleknek, Jánosnak, Lászlónak 
stb.-nek 1 curiajuk, 50 antiqua és 30 nova jobbágytelkük volt 
Somlyón. Legtöbb telke volt Jánosnak (1 curia, 12 antiqua, 
17 nova) és Eleknek (11 antiqua és 5 nova); Eleknek és 
Lászlónak 5 antiqua és 2 nova jobbágytelkük volt Elyűsön; 
Lászlónak, Pálnak, Eleknek stb. 17 antiqua és 4 nova job-
bágytelkük volt Fűzesen. Legtöbb telke volt Lászlónak és Pál-
nak (külön-külön 5 antiqua és 2 nova); Jánosnak, Eleknek, 
Lászlónak stb. 21 antiqua és 13 nova jobbágytelkük volt Gyü-
mölcsénesen. Legtöbb telke volt Jánosnak (5 antiqua, 0 nova) 
és Eleknek (3 antiqua, 7 nova); Lászlónak, Pálnak és József-
nek 6 antiqua és 2 nova jobbágytelkük volt Kraszna-Tót-
faluban. Legtöbb telke volt Józsefnek (3 antiqua); Eleknek, 
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Lászlónak, Pálnak stb. 27 antiqua és 14 nova jobbágytelkük 
volt Felső-Széken. Legtöbb telke volt Eleknek (8 antiqua, 4 
nova) és Józsefnek (4 antiqua, (> nova); Jánosnak, Eleknek, 
József utódainak és Pálnak 03/4 antiqua és 3 nova jobbágy-
telkük volt Uj-Vágáson. Legtöbb telke volt Jánosnak (41/4 an-
tiqua, 2 nova); Jánosnak 181/2 antiqua és 5 nova jobbágytelke 
van Perecsenben, Eleknek pedig 10V2 antiqua és 2 nova; 
János, Elek, id. József stb.-nek 4 curiájuk, 75V2 antiqua és 
201

 2 nova jobbágytelkük van Nagyfaluban. Legtöbb telke van 
Jánosnak (1 curia, 25 antiqua, 12 nova) és Eleknek (1 curia, 
141 2 antiqua, 4V2 nova); Eleknek, idősebb Józsefnek, János-
nak, Lászlónak és Pálnak I 8 V 2 antiqua és 15 nova jobbágy-
telkük van Halmosdon. Legtöbb telke van Eleknek (5 antiqua, 
8 nova), idősebb Józsefnek (6 72 antiqua, 2 nova), Lászlónak 
(3 antiqua, 3 nova); Eleknek, id. József utódainak, Lászlónak 
stb.-nek 3 curiájuk, 102 Vé antiqua és 1V2 nova jobbágy telkük 
van Bagoson. Legtöbb telke van Eleknek (2 curia, 41 antiqua, 
1' 2 nova) és idősebb József utódainak (1 curia, 20 antiqua); 
Eleknek, Jánosnak és Józsefnének 17 antiqua és 7 nova job-
bágy telkük volt Bojánban. Legtöbb telke volt Jánosnak (10 
antiqua és 4 nova); Jánosnak, Eleknek, Lászlónak stb. 10 
antiqua és 15 nova jobbágytelkük volt Paptelkén. Legtöbb 
telke volt Jánosnak (0 antiqua, 13 nova) és Lászlónak (3 
antiqua); Jánosnak, Eleknek, József utódainak stb. 24 nova 
jobbágytelkük volt Hosszüaszón. Legtöbb telke volt Jánosnak 
(7) és Eleknek, József utódainak 0 telkét Szuinyi (?) Fülöp 
postamester birja bérben; Jánosnak 15 antiqua és 17 nova 
jobbágytelke van. Eleknek pedig 11 antiqua és 11 nova Oláh-
Baksán; Györgynek, Jánosnak, Lászlónak és Pálnak 47 antiqua 
és 28 nova jobbágytelkük volt Perjén. Legtöbb jobbágytelke 
volt Jánosnak (22 antiqua, 13 nova) és Györgynek (9 antiqua 
és 6 nova). Ugyancsak nekik 10 antiqua és 6 nova jobbágy-
telkük volt Váralján. Legtöbb telke volt Lászlónak (5 antiqua, 
3 nova); Eleknek, Jánosnak, Lászlónak és Pálnak 22 antiqua 

2 0 * 
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és 20 nova jobbágytelkük van Magyar-Valkón. Legtöbb telke 
van Lászlónak (7 antiqua, 7 nova) és Pálnak (0 antiqua, 0 
nova); Jánosnak, Lászlónak és Pálnak 30 antiqua és 14 nova 
jobbágytelkük van Magvar-Goroszlón. Legtöbb telke van Já-
nosnak: 25 antiqua és 13 nova. E Jánostól zálogban bír itt 
egy antiqua jobbágytelket Flora István, adózó nemes; Futó 
György és András nem nemes egyének szintén 1 ant iquát ; 
Györgynek és Jánosnak 3 antiqua és 1 nova jobbágytelkük 
volt Bagolyfaluban; gróf Báníi Györgynek 4 antiqua és 2 nova 
jobbágytelke volt Csízérben; 41 y2 antiqua és 3 nova jobbágy-
telke volt Bagoson; 8 antiqua és 10 nova jobbágytelke volt 
Jaázon; 1 antiqua jobbágytelke volt L j-Vázáson; 2 antiqua és 
3 nova jobbágytelke volt Paptelkén; 25 antiqua és 3 nova 
jobbágytelke volt Felső-Széken; 15 antiqua és 4 nova job-
bágytelke volt Kraszna-Tótfaluban; 2 curiája, 54 antiqua és 
14 nova jobbágytelke volt Nagyfaluban; 271

 2 antiqua és 4 
nova jobbágytelke van Perecsenben; 2 curiaja, 25 antiqua és 
10 jobbágytelke volt Somlyón; 3 antiqua és 1 nova jobbágy-
telke volt Fűzesen; 1 antiqua jobbágytelke volt Somlyó-Csehi-
ben; 1 curiaja, 15 antiqua és 14 nova jobbágytelke volt 
Somlyó-Csehiben; 10 antiqua és 22 nova jobbágytelke volt 
Gyümölcsénesen; 8 antiqua és 11 nova jobbágytelke volt 
Elyüsön; 5 antiqua és 5 nova jobbágytelke volt Halmosdon; 
31 antiqua és 8 nova jobbágytelke volt Alsó-Bánban; 24 an-
tiqua és 4 nova jobbágytelke volt Felső-Bánban; 4 antiqua és 
8 nova jobbágytelke volt Ballaházán; 14 antiqua és 10 nova 
jobbágytelke van Magyar-Goroszlón. Ennek taksása itt Solv-
mosi József, adómentes nemes; 13 antiqua és 5 nova job-
bágytelke volt Máronban; 1 nova jobbágytelke volt Hosszú-
aszón; 1 curiaja, 22 antiqua és 5 nova jobbágytelke van Ma-
gyar-Valkón; 2 antiqua és 5 nova jobbágytelke volt Vár-
alján: 0 antiqua és 4 nova jobbágytelke van Detrehemben; 50 
antiqua és 11 nova jobbágvtelke volt Bogdánházán; 7 antiqua 
és 12 nova jobbágytelke volt Oláh-Valkón; 27 antiqua és 23 nova 
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jobbágytelke van Oláh-Baksán; 13 lakott és 4 puszta antiqua 
meg 4 lakott nova jobbágytelke volt Zovánvban; 57 antiqua és 2 
nova jobbágytelke van Balián; 1 antiqua jobbágytelke volt 
Boronamezőn; 11 antiqua és 5 nova jobbágytelke volt Ba-
golyfaluban; (j antiqua és 10 nova jobbágytelke volt Fér jén; 
3 antiqua jobbágytelke volt Bojánban; báró Bánfi György-
nek 4 antiqua és 3 nova jobbágytelke van Hidvégen; György-
nek, Pálnak, Lászlónak és Jánosnak 21 antiqua és 4 nova 
jobbágytelkük volt Csízérben. Legtöbb telke volt Jánosnak (10 
antiqua és 2 nova); Ádámnak, Lászlónak, Pálnak és Jánosnak 
50 antiqua és 13 nova jobbágytelkük volt Bogdánházán. Leg-
több telke volt Ádámnak (22 antiqua, 0 nova); Lászlónak, 
Pálnak és idősebb Józsefnek 4 antiqua és 2 nova jobbágy-
telkük van Detrehem ben ; Jozsefnének, Kleknek, Jánosnak stb 
38 antiqua és 12 nova jobbágytelkük volt Máronban. Leg-
több telke volt Jánosnak (13 antiqua) és Eleknek (4 antiqua 
és (S nova); Pálnak és György utódainak 14 lakott antiqua 
és 3 lakott nova jobbágytelkük volt Somályon. Legtöbb tel-
kük volt György utódainak (11 antiqua és 1 nova); Eleknek. 
Lászlónak, Pálnak stb. 18 antiqua és 20 nova jobbágytelkük 
volt Ballaházán. Legtöbb telke volt Farkasnak (3 antiqua és 
13 nova) és Lászlónak i0 antiqua és 3 nova); Pálnak 20 an-
tiqua és 21 nova jobbágytelke van Győrteleken, a ki «Gencsi 
Péter részéről 3 telket bir zálogban»; Jánosnak 1 euriaja és 
25 antiqua jobbágytelke volt Krasznán; 1 antiqua és 1 nova 
jobbágytelke Bürgezden; 3 antiqua és 2 nova jobbágytelke 
volt Oláh-Valkón; 2 antiqua jobbágytelke volt Túszán; 45 
antiqua és 3 nova jobbágytelke van Balián. Ennek földjén lakik 
Nagy András adózó nemes, a kit Kraszna vármegye gyalo-
gosnak irt ki.1 

László (Lászlónak s gr. Bethlen Borbálának a fia) szüle-
tett 1795-ben; ő volt az ellenzék leghevesebb vezére Erdély-
ben, megyéről-megyére járva, izgatott a kormány ellen a 30-as 

1 Szv. lt. 
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években («vándor patrióta»), miáltal Erdély legnépszerűbb 
embere lett. 1830-ban Kraszna vármegye főispáni helytartója 
volt. Meghalt 1839-ben. 

Dénes (losonczi), gróf, Györgynek, az erdélyi főkormányzó-
n á l a íia, császári és királyi kamarás, meghalt 1854 julius 
4-dikén, 78 éves korában. (Felesége br. Schilling Constadt 
Janka.) 

Albert (losonezi), báró (íia Györgynek, kinek neje Bája 
Mária volt), császári és királyi kamarás, Kraszna vármegye 
főispánja, született 1818-ban, meghalt 1886 február 1-sején 
Kolozsvárott. Irodalmi téren is működött, munká ja : Erdély 
viszonyai, 1872. Felesége gr. Eszterházy Ágnes. 

Béla gróf, (Miklós, főpohárnok fia), született 1831 októ-
ber 23-dikán Kolozsvárt. 1865-ben Kraszna vármegye főis-
pánja. 1876 óta a képviselőház tagja, 1884-ben alelnök; meg-
halt 1888 november 20-dikán. A közigazgatás reformjáról az 
Ellenőrbe (1879) négy ezikket irt, e mellett a Vadász- és Ver-
senylapba (1867) irt s a Pesti Hírlapba is irogatott. Felesége 
br. Wesselényi Borbála volt. 

Dezső, báró, született 1843 október 28-dikán, somlyai 
képviselő, a millénium idején miniszterelnök. 

A Losoneziak ezímere koronából kiemelkedő s kardot 
tartó grif. 

A I . O S O N C Z I B Á N F F Y - C S A L Á D CZÍMERK. 



A BÁTHORI-CSALÁD. 
(Bátori, Báthory.) 

A Bánfiak mellett mindjárt a Báthoriak azok, a kik 
Kraszna vármegyében a legfőbb szerepét vitték. A Báthori-
esalád valószínűleg a Gutkeled nemzetségből származik. Első, 
ismeretes ősük Bátor Opos, a csehországi háborúban szere-
pel, melyet Salamon király a vezérek kíséretében 1069-ben 
indított. Midőn ugyanis egy cseh városhoz értek, ott egy óriás 
termetű cseh vitéz párbajra hívta ki a magyarokat. Bátor Opos, 
a Márton fia szállt vele szembe és az övé lett a győzelem.1 

Bátor Opos volt az, ki a Mogyoród és Czinkota táján vívott 
csatában a menekülő Salamonnak vitéz karjával utat nyitott, 
hogy a Szigetfőnél átkelhetett a Dunán és Mosonba érhetett.2 

1133-ban a Borics trónkövetelővel vívott csatában vitéz-
ségével kitűnt egy Báthori.:í 

1351-ben László, a Bereczk fiának Jánosnak a íia, Med-
gvesi Móricz leányának férje,4 feleségével nyerte Somlyót.5 

A váradi káptalan Lajos király parancsára 1352 január 
8-dikán iktatta be Bereczk feleségét Annát, Medgyesi Mór 
leányát a leánynegyed fejében a krasznavármegyei Somlyó 
várba és a hozzá tartozó Somlyó, Perecsen, Csehi, (ivörtelek, 
Hidvég birtokokba." 

1353 január 30-dikán I. Lajos király László, szabolcsi 

1 Horváth Mihály : Magyarország története. I. k. 181. 1. — - U. o. 189. 1. 
3 U. o. 257. lap. — 4 Anjoukori Okmt,, V. k. 532—534. 11. Fe jé r : IX. 2. 757. Dl. 
29992. — r> Szirmai: Szatmár, 1810; II. 312 1. — « Dl. 4233. 
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ispán szolgálatait tekintetbe véve, neki és utódainak adja a 
krasznavármegyei Horvát és más megyebeli birtokokat.1 

1364-ben Bubek István Lajos király udvarbírájának ité-
letlevelet ad László felesége számára Somlyó vár határát ille-
tőleg. a mely ügyben per folyt Istvánnal és Imrével, mint 
Péter fiaival s másokkal.2 

1372 január 30-án László nádor parancsot ad László 
részére, hogy Leukus (Lőkös) birtokaiból, bárhol is adattak 
kezéhez, a 200 arany forintnyi adósság megfizetendő.3 

Anna, Szaniszló és István azok közül valók, kik 1393 
május 5-dikén többek között Porcz és Somlyó, erdélyi bir-
tokok felett kiegyeznek.4 Augusztus 29 előtt Bereczk déd-
unokái Medgyesi Mór unokái ellen pert folytattak szépanyjuk 
Medgyesi Anna leánynegyedét illetőleg. Zsigmond király most 
kijelenti, hogy Annát Somlyó várában és a hozzátartozó bir-
tokokban a Medgvesiek már 1378 április 24-dikén kielégí-
tették. s az ügyben örökös hallgatást parancsol.5 

Szaniszló fiának, Istvánnak fiai: János és István a ma-
guk meg testvéreik: Miklós, Gerardus és Domokos nevében 
elzálogosítják a középszolnoki Somlyó, Perecsen, Csehi, Ilid-
vég, Badacson, Györtelek, Kerestelek és Gyulakuta részbirto-
kokat 100 tiszta arany forintért Bátori Andrásnak.6 

1414-ben János fia, Péter, másik János fia, György, Sza-
niszló fia István, tiltakoznak a Szántó, Tasnád, Szarvad, Sza-
kácsi, Szentkirály, Mindszent, Kovács, Szopor, Peti i, Csoma-
köz, Beszege, Károly s más birtokbeli nemesség és lakosok 
ellen bizonyos Szoldobágy birtokhoz tartozó erdők elfogla-
lása miatt.7 

1415 szeptember 25-én László leánya Erzsébet rokoni 
szeretetből Szaniszló István fiának és György,-János, Antal és 

1 Dl. 30119. — - Bl. fasc. K. K. nr. 1. — » Dl. 29433. Az okirat jórészt 
olvashatatlan, ícjy az egyes birtoknevek is. — 4 Dl. 30747. — 5 Dl. 6522. — 

Lelesz, Act. Bercs. fasc. 12. nr. 32. (Prot. III. pag. 376|. — 7 Leleszi conv. B. 
157. f. 14. nr. 58. 
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Barnabás fiainak adja a krasznavármegyei Somlyó vár és 
tartozékaiban levő birtokrészeit.1 

1416 május 15-dikén György fia János és Ilosvai István 
fiai Gilbert és János között meghatárolják Ilosva, Lompért 
és Hosszúmező birtokokat.2 

1417-ben vizsgálat folyik Szaniszló fia István részére, 
Kusalyi Jakcsi György fia János ellen, a Perecsen birtokról 
elhajtott tíz ökör és két ló tárgyában.3 

1410-ben a Báthori nemzetség bírta Kegyét.4 1417-ben 
Istvánt, továbbá Benedeket, Tamást, Mihályt, Jánost és Ber-
talant (ml'ci) beiktatják Magyar-Kegye, Oláh-Kegye és Váralja-
Kegye birtokokba, a melyek előbb Közép-Szolnokhoz tartoz-
tak, ekkor azonban Szatmár vármegyében vannak.'* 

1422-ben Szaniszló fia István részére vizsgálat folyik, 
Barsy Miklós Ivraszna vármegye alispánja ellen, ki előbbinek 
életére tört és ugyanaz ellen, valamint a vármegye szolga-
bírói ellen, kik Kerestelek birtokát el akarták pusztítani.0 

1425-ben vizsgálat van István, Tamás, Mihály, János, Ber-
talan fivérek részére, Dengelegi Zsigmond ellen, előbbiek egy 
Erdélybe utazó jobbágyának és lovának megsebesítése iránt.7 

1430-ban Szaniszló fia István és fiai, László, György, 
Péter, Mátyus, György unokái, János fiai, György és Mihály 
megidézik Dose fia Gergely özvegyét, mert ez a Somlyó bir-
tokot illető összes iratokat magánál tartotta.8 

1435-ben István, a Szaniszló fia és György, a János fia ellen 
pert folytatnak Kusalyi Jakcs László fiai: László és András 
meg Thallóczi Ferenczné Jakcs Heléna a krasznavármegyei 
Perecsen, Somlyó, Csehi, Ilid vég, Györtelek, Kerestelek és 
más a Somlyó várához tartozó javakért. A nádor a váradi 
káptalant kéri az ügy megvizsgálására.9 

1 01. 10386. — a Dl. 31123. — Leleszi conv. C. 181. f. 17. nr. 60. 
4 Szirmai: Szatmár, 1810. év II. 153. lap. — 5 Lelesz, Stat. B. 363. Eredeti. — 
6 Lelesz, B. 224. f. 22. nr. 38. — ~ U. o. B. 258. f. 25. nr. 23. — s U. o. B 286. 
f. 30. nr. 25. — F.-c. XI. 329. 
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1439-ben Istvánt (mfic.) és fiait: Lászlót, Györgyöt és 
Mátyást beiktatják a középszolnoki Somlyó részbirtokba.1 

1444-ben a várnai csatában esett el István országbíró. 
() hordozta az ország nagy zászlóját. Ennek a fiát Istvánt 
1468-ban nevezte ki Mátyás király erdélyi vajdává.2 

1445 október 25-dikén Szaniszló fia István a maga és 
fiai: György, István, Mátyus, János, Miklós meg János fia 
László nevében tiltakozik az ellen, hogy Somlyó birtokukból 
elfoglalt egy részt Losonczi Bán fia István és a Somlyóhoz 
tartozó némely birtokokon határjeleket állított fel.:{ 

A kolozsmonostori konventnek 1461 szeptember 20-diki 
kikiáltó levele szerint Mátyust a hadadi, kusalvi, újlaki pia-
czokon Béltheki Drágfi Bertalan ellen Guthi Ország Mihály 
nádor parancsára kikiáltással megidézték.4 

1473 október 26-dikán György néhai fiának, Jánosnak 
néhai Homonnai Margittól született leánya, Hedvig, Zsombori 
Tamás özvegye.5 

1519 okt. 8-dikán II. Lajos átírja Palóczi Mihály nádor 
1435 április 21-dikén kelt perhalasztását és Hédervári Lőrincz 
nádor 1447 június 21-diki Ítéletét Miklós fia, István és János 
fia. János, másrészt Bélteki Drágfi János közti perben a 
krasznavárniegyei Somlyó vár és Perecsen, Somlyó, Csehi, 
Hidvég, Győrtelek, Kerestelek tartozékaiba való iktatás és ez 
elleni tiltakozás tárgyában. 

1448-ban Lászlót (mfc.) és fiutódait beiktatják a közép-
szolnoki Ladok és Keresztúr prsediumokba meg a kraszna-
várniegyei Maiadé és Szoros birtokokba.7 

1 Lelesz, stat. B. 340. — - SzékehT S á n d o r : Erdélyország Történetei 154. 
lap. — :í Dl. 29788. — 4 Dl. 36392 Km. prot. E min. p. 134. nr. 2. 

Báthori Szaniszló B. Drag Miklós 
Jakch László leánya Af f r i ca (? ) 

István 
Bertalan 

Mátyus 
5 Dl. 36393. Km. Prot. F. min. pag. 168. nr. 2. — Dl. 29778. — 7 Eredeti. 
Lelesz, Stat. B. 342. 
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1451-ben Szaniszló fia István részére Ítélkeznek, Kusalyi 
Jakcsi László íiai, András és László ellen, Hadad, Nádasd, 
Bogdánd, Újlak, Babocsa, s más birtokokat illetőleg.1 

1458-ban vizsgálat van Szaniszló unokái, István íiai, 
László, Mátyus, István, János, Miklós részére, Suthakujlaki 
János ellen, ki előbbiek Badacson középszolnoki birtokát fel-
gyújtotta és előbbi Lászlót halálra kereste.2 

Andrást és Istvánt, kik elfoglalták Mihályfalvi György-
nek két girolli jobbágyát és a maguk majtényi meg szent-
miklósi jószágára költöztették, megidézik.3 

István íiai: László, Mátyás, István, Demjén és Gerhard 
meg Bánfi István, László, János, György, András és Mihály 
elintézik a közöttük Goroszló, Perecsen s más birtokokra 
nézve felmerült viszályokat.4 

1459 szeptember 19-én Szaniszló íia István levelet kap 
Kusalyi Jakcs Györgytől, a melyben ez tudatja vele fivéré-
nek, Kusalyi Jakcs Lászlónak meggyilkoltatását.5 

1460-ban vizsgálat van Szaniszló unokái, István íiai, 
István. János, Miklós, Domonkos, Gellért javára, Hadadi Jakcsi 
Péterné Potentiána ellen, ki a leánynegyed iránt való kielégí-
tése után bizonyos irományokat magánál tartott, sőt azokat 
eladta és elhalt fivérének, János fiának, Lászlónak pecsétjét 
magával hordozza és egy perecseni jobbágyot a maga var-
solczi jobbágyaival megveretett.0 

1461-ben Andrást, Istvánt. Lászlót és Pált (mfci) beiktat-
ják a középszolnoki Somlyó, Perecsen, Hidvég, Csehi, Györ-
telek. Kerestelek, Gyulakuta, Badacson birtokokba és a híd-
végi adóba.7 

1464-ben Szaniszlót bizonyos ítélet alapján be akarták 
iktatni Kusalyi Jakcs János fia, György ellenében Hadad 
birtokba adózási joggal, Yicsa, Menyő birtokokba. Udvarhely 

1 Leleszi conv. B. 126. f. 5. nr. 25. — - U. o. B. 111. f. an ni 1458. nr. 
53. — Gencsi-lt. nr. 70. — 4 Bl. fasc. KK. nr. 8. — 5 Dl. 30845. — Lelesz. 
B. 123. f. anni 1460. nr. 26. — " Lelesz. Stat. B. 350. 
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birtokba adózási joggal, Korond, Babocza, Tótfalu, Szélszeg, 
Ghanálos, Godonvách, Örményes, Kelencze, Xáprád, Goroszló 
és több más vármegyebeli birtokba, de Jakcs emberei, ellenség 
módj ár a, m ega k a d á 1 y o z t á k.1 

1465-ben vizsgálat van Szaniszló fiai, Miklós, János ré-
szére, Jakcsi Péter és fia Ferenez, László özvegye, Potentiána, 
Jakcsi Péterné ellen, kik Perecsen középszolnoki birtokról 
negyven ökröt hajtottak e l 2 

A szentjobbi apátság 1409 április 29-diki bizonyságlevele 
szerint András, István, Pál, László, Miklós fivérei nevében 
is, több birtokot új határjelekkel látott el. Ezek közt előfor-
dul : Papréthe mező, egy kis sziget a Kraszna folyón, Anya-
tava háta hely, Anyatavató,3 mely ma érszentkirályi határrész. 

1469-ben Szaniszló fiai és L. Báníi István íiai kölcsönös 
hatalmaskodási ügyeikre vonatkozólag kibékültek egymással 
a király kúriájában. 

Szaniszló unokája, István íia Miklós egyike azoknak, a 
kik között 1470 május 18-dikán vizsgálatot tart a szentjobbi 
konvent a középszolnoki Kerestelek, Csehi és Gyulakuta bir-
tokokon elkövetett hatalmaskodásért.4 

1471-ben vizsgálat folyik Miklós és Domonkos részére, 
Komjáti Porkoláb György. Ráthoni Lőrinez, Daróczi Miklós, 
Nagyfalusi Bán István fiai, László, János, György, Mihály, 
András váradi kanonok, Sámsoni Pál, Albert, Kémeri János, 
Ráthoni Nagy Albert, Horváthi Peres László, Horváthi Báldoni 
György ellen, kik előbbieknek a nagyfalusi vásárról vissza-
térő perecseni jobbágyaitól nyolcz ökröt elvettek." 

1470 október 30-dikán Miklós és János nevében Pere-
cseni Pap Márton tiltakozik az ellen, hogy a krasznavár-
megyei Újlak, Maiadé és Szoros birtokokba be akarják ik-
tatni Parlagi Györgyöt és Károlyi Jánost.6 

1 Leleszi conv. Act. Bercs. fasc. 7. nr. 49. (Prot. II. pacj. 207.)— 2 Lelesz, 
B. 154. f. anni 1465. nr. 16. — a Dl. 16844. — 4 Dl. 30044. — 3 Leleszi conv. 
B. 184. f. anni 1471. nr. 7. — Dl. 29839. 
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1480 június 2-dikán Miklós és Geréb László jobbágyai 
között, a Nagyfalu birtokon való zavargásokról Szóló pert 
Mátyás király elhalasztja.1 

1481-ben vizsgálatot tartanak Miklós érdekében 1. Csáki 
Benedek és Miklós váradi prépost ellen, a kik előbbinek 
Somlvó birtokáról ökröket hajtattak ei Abrány bir tokukra; 
2. Iklódi Mihály ellen, a ki megölte fenti Báthorinak egy 
barátját.2 

Somlyai Báthori Miklósnak és Zsigmondnak és lestvé-
reiknek a jobbágyai és szolgái, a kik a Somlyóhoz tartozó 
krasznavármegyei Kalózthelek,3 Kerestelek és Ilidvég falvak-
ban laktak, 1481-ben Kalózthelek és Kémer községek között 
megrohantak egynéhány debreczeni kereskedőt, a kik a nagy-
falusi vásárról hazafelé mentek. Kettőt megöltek, a többieket 
félholtra verve mindenükből kifosztották. Debreczen város 
bíráinak és esküdteinek a felterjesztése alapján megrendeli 
Mátyás király Közép-Szolnok, Szatmár, Bihar és Kraszna 
vármegyék főispánjainak, alispánjainak és szolgabiráinak a 
tettesek kinyomozását, a kik a vizsgálatot és a nyomozást 
meg is indítják. Bihar vármegye két kiküldött szolgabirája: 
Nagy Márk (de Komád) és Bayoni György (de Bochth) Kalóz-
telek ezintermében végzik a vallatásokat, a tanukat előbb 
megesketik. A tanúvallomások alapján a Somlyai Báthoriak 
szolgái és jobbágyai közül vádlottak: Maruska György, Rosky 
vagy Roska István és János, Márkus Péter; a Thana István 
fiai: Brieeius, más néven Barczan, Thana Mihály és Péter 
és egy másik Tana Mihály, a Thana István veje; Hídvégi 
Tamás fiai (de Hydweg): Mihály és István; Kalmár György; 
Zarándi János és hídvégi szolgái: Báldoni György és Mihály; 
két Gavrilla nevű oláh ember; Kaluda György, Modwan Péter, 
Dorna Bareza, Sperens György, a Ferencz vajda fia; Nagy 

1 Dl. 30900. — 2 Eredeti ; Lelesz, Act. Bercs. fasc. 10. nr. 8. — :í Kárász-
telek. 
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Mihály, Banyola; Wancza Péter veje István és Péter; Ganelui 
Mihály és egy János nevű ember (de Kerestelek, «quidam 
Johannes»). A debreczeni kereskedők, a kiket megemlít az 
oklevél: Fejes Pál, Nagy Péter, Szél Simon, Czene György, 
Thar András és Förth es Miklós (de Alba). A tanúvallomások-
ból az is kitűnik, hogy a mint saját jobbágyai beszélik 
maga Miklós szöktette meg jobbágyai közül a legfőbb bűnö-
söket a törvény keze elől, tanácsolta nekik, hogy a míg az 
ügy elcsendesedik, menjenek el az ő birtokáról s vonják meg 
magukat valahol. Ez 1481-diki oklevél Miklós oláh vajdáiról 
(waywodse wolachiales) is tesz említést, a kiket a Báthori 
officialisa, Zarándi János összehívott Somlyóra, hogy kikér-
dezze őket a rablás ügyében.1 

Bathor-hydweg-i Sztaniszló fia, István 1481-ben Hidvég 
birtokosa.2 

1480-ban Mátyás király Miklós váczi püspököt engedet-
lenségéért megfenyíti.:í 

András egyike azoknak, kiknek érdekében 1483-ban 
vizsgálat folyik Körösi Zsigmond ellen, a miért elfoglalta 
Sámson birtokon az Abram nevű földet.4 

1484 február 11-dikén a leleszi konvent Országh Mihály 
nádor parancsára Domokos egyik fiát Zálnok és Csalános 
középszolnoki birtokokba iktatja.5 

1487-ben János, Miklós, Domonkos és Zsigmond perbe 
idézik Medgyesaljai Lászlót és Istvánt a krasznavármegyei 
Újlak birtok miatt.6 

1490-ben Andrást (mfc.) beiktatják a biharvármegyei Bá-
lyok, Sirmező, Almás, a középszolnoki Szarvad, Szent-Miklós 
részbirtokokba és Elmed, Poklosthelek, Rácz, Ivékecz, Újfalu, 
Pósahalma prsediumokba.7 

1 Dl. 29537. — 2 U. o. — :í Gr. Teleki József: Hunyadiak kora Magyar-
országon. V. k. 163. 1. — 4 Leleszi conv. B. 216. f. anni 1483. nr. 1. — 5 Dl. 
30050. Az oklevél szakadozott, nagy része elveszett. — Leleszi conv. B. 227. 
f. anni 1487. nr. 1. — 7 Lelesz Stat. B. 31)9. 
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14í)2 október 13-dikán András zálogba veszi Ilosvai Ger-
berth Tamás Ilosva, Lompért, Hosszúmező, Mojád, Derzsida, 
Szoldobágy és Babutheleke falvakbeli birtokait.1 

1493-ban meghagyják, hogy Miklóst és Domonkost (egr.) 
helyezzék vissza a krasznavármegvei Újlak, Szoros és Maiadé 
prsediumokba.2 

Ugyanekkor Jánost és Zsigmondot (mfci) is beiktatják 
ezekbe a prsediumokba. : í 

Miklós egyike azoknak, kiknek érdekében vizsgálatot 
tartanak Gerbed Tamás, Sarmasági András és János, Kémeri 
Nagy Imre, Vajai Balázs és fiai: Dávid, Imre, Ábrahám, Mik-
lós, Pál ellen a középszolnoki Kerestelek, Hidvég és a kraszna-
vármegyei Ilosva birtokokon elkövetett hatalmaskodásokért.4 

Ulászló király meghagyja 1496 deczember 7-dikén a ko-
lozsmonostori konventnek, hogy Andrást és Zsigmondot ér-
demeikért vezessék Varsolcz és Gyetvir(?) krasznavármegyei 
birtokokba.5 

1504-ben István (egr.) megidézteti Szécsi Mártont és fiait: 
Jánost, Bertalant, és Pétert meg Szécsi Fórist, a kik vissza-
foglalták Szécs birtok határán a Zőlőmak, Veressel, Erdő-
berke és Szent György mezeje nevű földeket meg egy ottani 
részbirtokot." 

1508-ban Sztanislai István kapja Bánfi Jánosnak kraszna-
vármegvei Valkóvár, Zovánv, Kraszna s más birtokait, de 
azon feltétellel, hogy Bánfi Zsófia menyasszonyi hozományát 
és az őt megillető leánynegyedet adja ki.7 

1510-ben Gergely, István és András (mfci) megveszik 
Császári Szele Istvántól 1000 arany forint örök áron a közép-
szolnoki Menyő, Baksa, Szakácsi, Babatelek, Szoldobágy, Der-
zsida, Mojád meg a krasznavármegyei Lompért, Ilosva és 
Hosszúmező részbirtokokat.8 

1 1)1. 36398. Km. Prot. M. min. p. 91. nr. 1. — - Lelesz, C. Kraszn. Prot. 
2. folio 220. — U. o. Stat. B. 357. — * U. o. B. 213. f. 1493. nr. 30. — 5 Dl. 
27762. — <; Lelesz, Act. an. 1504. nr. 14. — 7 Bl. fasc. KK. nr. 18. — 8 Lelesz, 
C. Kraszn. Prot. 1. folio 114. 
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1515-ben Istvánt beiktatják a krasznavármegyei Nagvfalu 
birtokba.1 

1516 julius 6-dikán Losonczi Bánfi István, László, Pé-
ter, András és Kristóf meg Bátori Szaniszlófi Miklós és Ist-
ván megosztozkodnak néhai Bánfi János néhai íia, itj. János 
Balla, Baksa és a dobokavármegyei Földvár birtokán. A ne-
vezett Szaniszlófiak anyja, néhai id. Bánfi János leánya, Zsófia.2 

1519-ben Bánfi László fia Miklós és Báthori István ke-
resetet indítanak L. Bánfi István ellen, mert ez az említett 
Bánfi Lászlótól zálogban birt Magyar- és Oláh-Valkó, Vár-
alja, Alsó- és Felső-Jaáz, Alsó- és Felső-Gyümölcsénes, Ba-
golyfalva, Elyűs, Detrehem, Halmosd, Uj-Vágás és Fűzes rész-
birtokokat a zálogösszeg visszafizetése után sem akarja 
viszszabocsátani; ezért a konvent és királybiztos elé idézik 
utóbbit.3 

1522 előtt S. István, Erdély helyettes vajdája zálogba vette 
Bánfi Miklós krasznavármegyei Kraszna birtokát 150 Írtért.4 

1523-ban István, Bernát, Gábor és Kristóf rokonai nevé-
ben Nagyfalusi Bánfi Miklós tiltakozik az ellen, hogy özv. 
Csetneki Ferenezné Katalin eladja, vagy elzálogosítsa a krasz-
navármegyei Goroszlót és tartozékait, miket Csetneki Bánfi 
Gáspárra s legközelebbi rokonaira hagyott.5 

1537-ben István íiait: Andrást, Kristófot és Istvánt be-
iktatják a krasznavármegyei Balla, Baksa és Pecsely posses-
siokba és Kraszna, Bogdánháza, Reghpatak, Vayfalva, Borona-
mező, Bagolyfalu, Csizér, Bóján, Tótfalu, Ballaháza, Alsó- és 
Felső-Bán, Szék, Túsza, Fűzes, Új-Vágás, Oláh-Valkó, Felső-
és Alsó-Kaznacs, Zovány, Magyar-Valkó, Alsó- és Felső-Jaáz, 

1 Bl. fasc. KK. nr. 4. — 2 Dl. 36402. Km. Prot. Magn. p. 23. nr. 1. 
:i A kolozsmonostori convent 1783-diki átiratában. Bl. fasc. LL. — 4 A kolozs-
monostori konventnek Bánfi Dezső főispán, kamarás és erdélyi udvari tanácsos, 
id. Bánfi Farkas, az erdélyi kir. tábla elnöke és id. Bánfi Ferencz, a kir. tábla 
assessorja számára kiadott átiratában. Bl. fasc. KK. nr. 15. — 5 Bl. fasc. KK. 
nr. 11. 
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Alsó- és Felső-Gyümölcsénes, Alsó-Bagolyfalva, Elyűs (Eöl-
ves), Detrehem, Halmosd, Bucsum portiok és possessiokba. 
Ha Bánfi István ennek ellenmond, ellenmondását a váradi 
káptalannak adja át.' 

1529-ben István, erdélyi vajda leánya, Anna nőül ment 
Drágfi Gáspárhoz.2 

1530 május 3-dikán János király helybenhagyja azon 
alapítványokat, melyek fejében István és Bánfi László Máron 
birtokukat a nagyfalusi pálos-remeték klastromának ajándé-
kozták;' 

1533 szeptember 27-dikén született (Somlyón) Somlyói 
Báthori István,4 a kit Zápolya erdélyi vajdává nevezett ki 
igen korán. 1571-ben Erdély fejedelmévé, 1576-ban lengyel 
királylyá választották. 

1534-ben István érdemeiért özvegyének Telegdi Katalin-
nak s fiának Andrásnak s utódaiknak adományozta János 
magyar király a krasznavárniegyei Goroszló birtokot és tar-
tozékait.'"' 1537-ben János király meghagyja a váradi kápta-
lannak, hogy tegyen jelentést István, néhai erdélyi vajda 
András, Kristóf, István fiainak Balla, Baksa, Pecsely s más 
birtokokba iktatásáról, ezt a jelentést a káptalan eddig Bánfi 
Istvánnak úgy a maga, mint fivérei nevében tett ellentmon-
dása miatt elmulasztotta. 

András 1540-ben a váradi káptalan előtt elcseréli a 
krasznavárniegyei Magvar-Kaznacs szántóját Nagyfalvi Loson-
czi Bánfi Miklós kolozsvármegyei Hódmező szántóföldjével.6 

András, Szatmár és Szabolcs vármegyék főispánja, elfog-
lalta volt Somlyai Báthori Andrástól a krasznavárniegyei Ba-
gos és Hosszúaszó birtokokat, a melyekben 1556-ban Swrak-

1 János király megbízó levele a károlyfehérvári káptalannak Bánfi Dé-
nes, Farkas és Ferencz előterjesztésére kiadott 1760-diki átiratában. Bl. Fasc. 
II. nr. 1. — 2 Nemz. Muz. Becski-lt. — 3 Tört. Tár 1898. évf. 158. 1. — 4 Sepsi 
Lackó Máté krónikája. (1. Gr. Mikó Imre: Erd. tört. adatok.) III. k. 15. lap. — 
5 Bl. fasc. KK. nr. 8. — « Gyf. kápt. cent. I). 65. (Orsz. lt.) 

Dr. PF.TRI MÓR : Szilágy vármegye monographiája. II. 2 2 
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lyn-i Pettrowyth Péter helytartó megerősíti azután a jogos 
tulajdonost.1 

Ferdinánd király erre vonatkozólag azl hagyja meg 
Ivraszna vármegyének, hogy ezekről a birtokokról, melyek 
András Szatmár és Szabolcs vármegyék főispánjának, Magyar-
ország főkapitányának (supremi capitanei regni nostri Hun-
gariíe) jogos tulajdonát képezik, elismerő levelet ne adjanak; 
de ha azokban valami jogát tudja és ismeri, azt keresse pör 
útján. 

1542-ben néhai István, erdélyi vajda fiai: András, Kris-
tóf és István meg néhai Péter fiai: Imre, Elek és Gáspár 
megveszik 200 írton Szécsi Mihály szécsi birtokrészét a hozzá 
tartozó házzal, udvarházzal és más egyebekkel együtt.2 

1543-ban Imre szécsi jobbágyait 1 kapuszámnvi adóval 
rótták meg.3 1545-ben Báthori Szaniszlófi Andrást, Kristófot 
és Istvánt (egr.) meginti Valkai Miklósné Almosdi Csire Pet-
ronella, hogy adják ki a krasznavármegyei Somlyóvár és vá-
ros, Perecsen, Hidvég, Újlak, Győrtelek, Szoros, Csehi, Gyu-
lakuta, Puszta-Maiadé, Endrefalva, Kerestelek, Badacson és 
más megyebeli részbirtokokból őt megillető leánynegyedet.'' 

1546-ban néhai Szaniszlófi István fiait: Andrást, Istvánt 
és Kristófot (egr.) azért idézik meg Kémeri László és János, 
mert amazok foglalás alapján birják id. Ivémeri János kémeri 
részbirtokát.5 Ugyanis föntebbiek maguknak követelik Som-
lyó birtok tizedének ama negyedét, melyet az erdélyi püs-
pökségtől Valkói Miklós bérelt ki. Azért utóbbi meginti a 
fentieket.6 Istvánnak átadták az édes anyját, Zsófiát, János 
birtokaiból megillető leánynegyedet; sőt azonfelül István még 
Balla, Baksa és Goroszló birtokokat is elfoglalta.7 

Sarmasági András felperes és Báthori Szaniszlófi And-

1 Gyf. kápt. cent. D. 76. (Orsz. lt.) — 2 Orsz. lt. Km. conv. lad .27. S. nr. 
34. — :í Dical. — 4 Lelesz, Act. an. 1545. nr. 24. — 3 U. o. 1546. 2., 83. -
° C. o. 1., 71. — 7 A k.-monostori konventnek Valkói Valkai Miklós számára 
kiadott levele. Bl. fasc. KK. nr. 7. 
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rás, Kristóf és István alperesek között 1547-ben egyenlő ré-
szekre osztják a krasznavármegyei Balla, Peesely, Baksa bir-
tokokat, a Kraszna városban levő részbirtokokat, továbbá 
Xovány, Halmosd, Bögpatak, Túsza és Szabófalva s más 
birtokokat. 

1547-ben István özvegyét, Katalint meg fiait: Andrást, 
Kristófot és Istvánt meginti Sarmasági András, hogy adjanak 
számot néhai Sarmasági László gyámkodásáról meg Sarma-
ság, Kövesd, Oláh-Kövesd, Sziget, Oláh-Korond, Girókuta, 
Szopor és mindkét Derzsida jószágainak kezeléséről. E java-
kat ugyanis legutóbb a fent megintettek kezelték.1 Istvánt, 
Andrást és Kristófot beiktatják 14 kémeri jobbágy telekbe, So 
mos felébe és Doh prsediumba. 

1548-ban Báthori Szaniszlófi Miklós és neje, Zsófia fiá-
nak, néhai Istvánnak íiai: András, Kristóf és István (mfci) 
mint alperesek megidézik Bonezhidai L. Bánfi Miklóst, Ist-
vánt és Mihályt, Ferenczet, Jánost, Györgyöt és Kristófot, 
Mogyorói L. B. Miklóst, Bernátot, Lászlót, Ferenczet, Pált és 
Gábort, Bánfi Gáspár leányait: Borbálát és Zsófiát, Apafi 
Györgyné Annát és gyermekeit: Gábort és Borbálát, mint 
olyanokat, a kik szavatosak azon perben, melyet Sarmasági 
András és Valkói Miklósné Gsire Petronella, mint felperesek 
indítottak és folytatnak a fenti Báthoriak ellen néhai Bánfi 
Zsófia krasznavármegyei Balla, Peesely, Baksa birtokainak, 
Kraszna város, Zovány, Halmosd, Detrehem, Elyűs, Gvümöl-
esénes, Oláh- és Magvar-Valkó, Fűzes, mindkét Bán, Bogdán-
háza, Bögpatak, Túsza, Szabófalva részbirtokainak és másutt 
levő javainak megosztása tárgyában.2 András (mfc) új ítélet 
meghallgatására idézteti Kémeri Tamást, Lászlót és Jánost 
néhai Kémeri Mihály kémeri részbirtoka és curiája tárgyá-
ban.3 Néhai István fia, András (mfc.) és Somlyóvárbeli igaz-
gatója, Literátus Tamás azok között vannak, a kiket ugyan-

1 Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 3. nr. 21. — 2 U. o. 1548. 4. 15. — 3 C. o. 1. 42. 

22* 
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ekkor Kusalvi Jakcsi Mihály azért idéztet meg, mert meg-
támadtatták mocsolvai makkos erdejét, a makkot összeszedet-
ték, bizonyos fákat határjel gyanánt kereszttel jelöltettek meg 
és lefoglaltatták az erdőnek egy részét a maguk számára.1 

Istvánnak már ismert íiai: András, Kristóf és István azok 
között vannak, k ik 'e l len tiltakozik Herendi Dávid a közép-
szolnoki Zálnok és Csanálos birtokairól szóló oklevelek ki 
nem adása miatt.2 

Anna, a ki előbb Bélteki Drágfi Gáspár, majd Druget 
Antal özvegye, Kusalvi Jakcsi Mihályival csereszerződést kö t ; 3 

majd megidézteti 1. Bánházi Domahidi Istvánt, a ki törvényes 
ítélet alapján foglalt ugyan el az özvegytől egy domahidi 
részbirtokot, de jogtalanul, az itteni vámházat is meg kü-
lönböző fajú csépelt gabonát; 2. Csaholyi Gáspárt és Györ-
gyöt, a kik visszafoglalták özv. Csaholyi Miklósné Zoltán 
Magdolnától 0.-, K.-, M.-Csaholy, Zölcze, Pánit és más szat-
márvármegyei részbirtokokat, az Ítélet értelme ellenére el-
foglallak Csenger birtokban a Szamoson egy malmot, meg 
ugyanitt az Izkéb nevű erdőrészecskét.4 

1549-ben András zálogba veszi huszonöt forintban Ilosvai 
Gerbed Anna, néhai Gerbed András leánya ilosvai és lom-
pérti részét.5 Néhai Istvánnak Telegdi Katalintól született fiát, 
Andrást (mfc.) is megidézteti Jakcsi Mihály kusalvi makkos 
erdejének lefoglalása miatt.6 Szaniszlófi András, Kristóf és 
István, (mfc.) Valkai Miklósné Petronella, Kisvárdai Mihálvné 
Erzsébet és Sarmasági András megosztozkodnak a kraszna-
vármegyei Somlyó, Perecsen, Hidvég, Sutak-Űjlak, Gvőrtelek, 
Gyulakuta, Csehi, Endrefalva, Kerestelek, Badacson, Szoros, 
Maiadé és más, szabolcs- és szatmárvármegvei jószágokon.7 

András (mfc.) zálogba veszi 2000 írton Csaholyi Gáspár kö-

1 Lelesz, Act. an. 1548. 4. nr. 38. — 2 Eredeti; Lelesz, Act. Bercs. fasc. 
15. nr. 46. (Prot. IV. pag. 319.) — 3 Orsz. lt. kolozsmonostori convent. B. 17. — 
4 Lelesz, Act. an. 1548. fasc. 4. nr. 28. — 5 Szgy. eredetiből. G Lelesz, Act-
an. 1549. fasc. 3. nr. 14. — " U. o. 4. 37. 
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zépszolnoki M.-, O.- és K.-Csaholy, Zölcze, Pánit meg más 
szatmárvármegyei részbirtokait. Ezekről a fenti Gáspár test-
vére György szintén vallomást tett Báthori számára, a mit 
most Gáspár megerősít.1 László krasznavármegyei Somlyó 
Pereesen, Badacson, Hidvég és más, szabolcs- és szatmárvár-
megyei jószágaiból leánynegyed illeti meg a fenti László leá-
nyait, Anaresi Tegzes Antalné, néhai Zsófiát, Zakoli Boldi-
zsárné Katalint, továbbá Magdolnát és Borbálát, a kik annak 
kiadására meg is idézik testvérüket, Jánost.2 Farkas (egr.) 
megidézi Báthori Szaniszlófi Imrét (egr.), a ki Perecsen bir-
tok határán a Sósdarab nevű völgyben elfoglalt bizonyos 
földeket és azokat szőlőnek fogta fel.3 Ugyanő megidézteti 
Szaniszlófi István fiait: Andrást, Istvánt és Kristófot (mfc.) 
a kik halastavak és malmok építésével elfoglalták a somlyói 
meg a gyulakúti földeket és réteket.4 András részén 1 sze-
gényt találtak Magyar-Csaholvban; 1 új házat találtak Zöl-
czén; monói jobbágyai 4, (cliós)adi jobbágyait 1, szécsi job-
bágyait 2 kapuszámnyi adóval rótták meg. Imre szécsi job-
bágyait 1 kapu után rótták meg adóval." 

1550-ben András, Kristóf és István testvérek megveszik 
Fenyérdi Ferencz krasznavármegyei perecseni udvarházát 1 
szőlővel és (j darab földdel együtt 50 forintért.0 Nagyfalusi 
L. Bánfi Miklós újabb 50 forintot vesz föl a Kraszna váro-
sában fekvő öt birtokára Andrástól, kinek már előbb zálo-
gosította volt azokat 50 magyar forintért. ' Szaniszlófi István 
megegyezik Bánfi Lászlóval, Istvánnal, Péterrel, Andrással és 
Kristóffal ifjú L. Bánfi János krasznavármegyei birtokainak 
negyedére nézve oly módon, hogy ő kapja Ballát, Baksát, 
Földvárat tartozékaikkal együtt.8 Jánost meginti Csaholyi 
Ferencz az iránt, hogy adja ki László krasznavármegyei 
Somlyó. Perecsen. Újlak, Hidvég, Badacson, Csehi, Györtelek, 

1 Lelesz, Act. an. 1849. fasc. 2. nr. 41. — 2 U. o. 1. 18. — :í U. o. 6. 45. — 
4 U. o. 3. 22. — 5 Dical. — Nagyv. Muz. Bit. eredetiből. 7 Bl. fasc. KK. 
nr. 6. — 8 U. o. 
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Szoros, Endrefalva, Kerestelek, Gyulakuta meg más, szatmár-
és szabolcsmegyei jószágaiból a Ferencz anyját megillető 
leánynegyedet.1 

1551-ben Andrásnak M.-Kaznacs birtokban szántóföldje 
van.2 L. Bánfi István Andrásnak adja Krasznavárosában lévő 
birtokrészét azon feltétellel, hogy a Báthori család hagyjon 
fel a Bánfiak ellen folytatott perekkel s adja vissza ezeknek 
magyarországi és erdélyi birtokaikat.3 Szaniszlófi Jánosnak 
Somlyó, Perecsen, Hidvég, Újlak, Szoros, Maiadé, Csehi, Ba-
dacson, Györtelek, Kerestelek, Gvulakúta, Endrefalva meg más 
szatmár- és szabolcsvármegyei javaiból negyedet követelnek 
Szaniszlófi Imrétől, Gáspártól, Elektől és Jánostól Gyulafi Já-
nos, László és Druget Gáborné Fruzsina.4 András megerő-
síti Somlyói Lovász Mihályt azon perecseni két hold szántó 
birtokában, melyet ennek ajándékul adott volt fenti András 
anyja, Telegdi Kata.-' 

1553-ban Kusalyi Jakcsi Mihály panaszt emel az ellen, 
hogy György, szatmári és szabolcsi főispán meg Somlvai 
Báthori Anna, előbb Drágfi Gáspárné, majd a fenti György 
nejének és első férjétől született fia, György gyámjának Cseh 
várabeli várnagya, Selindi János Anna és íia megbízásából 
magukhoz vévén a nevezett Drágfi György 41 györteleki 
jobbágyát, betörtek fegyveres kézzel Mutos birtokába és el-
hajtottak innen sok lábas marhát. A király idézést parancsol, 
a mit a convent teljesít is.6 

1553-ban Somlyói Báthori András ilosvai jobbágyai 1, 
goroszlói jobbágyai 1<8, ballai jobbágyai 12 V2, krasznai job-
bágyai 34, baksai jobbágyai 18, bagosi jobbágyai 03, badacsoni 
jobbágyai 2, keresteleki jobbágyai (), csehi jobbágyai 3. gyula-
kutai jobbágyai 1, újlaki jobbágyai 4, somlyói jobbágyai 32, 
perecseni jobbágyai 12, maiadéi jobbágyai 1. endrédfalvi job-

1 Lelesz, Act. an. 1550. fasc. 1. nr. 29. — 2 Bl. fasc. N. nr. 1. — :í U. o. 
KK. nr. 4. — 4 Lelesz, Act. an. 1551. fasc. 4 nr. 5. — 5 Gencsi-lt. nr. 589 — 
6 Orsz. lt. Km. conv. lad. 20. I. n. 5. 
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bágyai 1 kapu után fizettek adót s részén 1 szegényt és 2 ú j 
házat találtak Szoroson. 

Miklós özvegyének perecseni jobbágyait 8, somlyai job-
bágyait 2 kapu után, hidvégi jobbágyait 1 72, badacsoni, ke-
resteleki és györteleki jobbágyait 1—1 kapu után adóztatták 
meg, s részéről 1 ú j házat jegyeztek föl Szoroson, 1 szegényt 
és 1 új házat találtak Csehiben. 

Farkas szorosi jobbágyai 1, badacsoni jobbágyai 1, som-
Ivai jobbágyai «V 2, perecseni jobbágyai 5, keresteleki jobbá-
gyai 1 kapu után adóztak. Farkasnak Győrteleken 3, Csehi-
ben 1 szegénye volt. 

Farkas, Miklós és Imre részén 1 ú j házat és 4 szegényt 
találtak Gyulakután. 

János szorosi jobbágyait 1 kapura tették, perecseni job-
bágyai 31

 2, somlyai jobbágyai 1, csehii jobbágyai 1, hidvégi 
jobbágyai 11

 2, györteleki jobbágyai 1 kapu után adóztak. 
Jánosnak 2 szegénye volt Keresteleken. 

István zoványi jobbágyait 12 kapu után adóztatták meg. 
Imre részén 1 új ház volt Maiadén, újlaki jobbágyait 1, 

hidvégi jobbágyai 5, szorosi jobbágyai 1. badacsoni jobbágyai 
1, győrteleki jobbágyai 1, keresteleki jobbágyai 1, perecseni 
jobbágyai 14, somlyai jobbágyai 7 kapuszámnyi adót fizettek. 
Részéről 2 szegényt jegyeztek föl Csehiben. 

Somlyai Báthori hosszúaszói jobbágyai 12, rézaljai job-
bágyai (), hidvégi jobbágyai 9, györteleki jobbágyai 4, meszes-
aljai jobbágyai 27, valkói jobbágyai 8, lompérti jobbágyai 
1 0 kapu után adóztak. 

Magdolna és Dorottya tiltakoznak nemes Somlyai Sza-
niszlófi másként Báthori Erzsébet ellen Somlyó vára és ura-
dalma elidegenítése tárgyában.1 

Szaniszlófi Andrással, Kristóffal és Istvánnal a kraszna-
megvei Somlyó várára, Somlyó város, Perecsen, Hidvég, 

1 Lelesz, C. Kraszn. Prot. 12. folio 139. 
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Sutak-Újlak, Gyűrtelek, Szoros, Csehi, Gyulakuta, Puszta-
Maladé, Endrefalva, Kerestelek és Badacson meg más szat-
márvármegvei részbirtokokra nézve egyezséget akar kötni a 
női ág megrövidítésére özv. Nagymihályi Bánfi Györgyné 
Szaniszlófi Erzsébet, a mi ellen tiltakoznak utóbbinak gyer-
mekei.1 

1554-ben Szaniszlófi István (egr.) megidézteti Károlyi 
Jánost, a ki mint gyám nevelte előbbi néhai testvérének 
Farkasnak gyermekeit: Zsigmondot és Annát és birta ennek 
Somlyó, Perecsen, Hidvég, Újlak, Badacson, Györtelek, Szo-
ros, Endrefalva, Csehi, Kerestelek és más, szatmár- meg sza-
bolcsvármegyei jószágait, jóllehet a gyámság Báthorit illette 
volna.2 

1555-ben úgy látszik András vagy György is tá-
maszthat jogot Drágfi György középszolnoki Cseh, Horvát, 
Sülelmed, Ardó, Böősháza, Udvarhely, Inó, Széplak, Egerhát, 
Czikófalva, Debren, Görcsön, Monó, Vicsa, Kis- és Nagy-
Babocza, Xyires, Rhedefalva, Somos, Bikácza, Felső-, Alsó-
és Középső-Várcza, Györtelek, Szélszeg, Aranymező, Kozla, 
Csokmán, Tóhát, Köőd, Kelencze, Náprád, Kis- és Nagy-
GoroszlÓ, Kucsó, Paptelek, Bréd és Mojgrád birtokaihoz, a 
mi ellen tiltakoznak Kusalyi Jakcsi Mihály íiai: Boldizsár, 
Mihály és András.3 

György7 1555 1556-ban Közép-Szolnok és Kraszna fő-
ispánja. 

1556-ban Izabella királyné Györgynek Szabolcs, Szatmár, 
Közép-Szolnok és Kraszna főispánjának és Annának s örökö-
seiknek adományozza Bélteki Drágfi György magtalan elha-
lálozása után ennek birtokait többek közt Közép-Szolnokban 
Kővárt, Cseh várát, a Paczalon, Daróczon, Görcsönben, Köl-
tőn és Katalinfalván s Ivapnikbányán levő nemesi telkeket. 

1 Lelesz, Act. an. 1553. fasc. 3. nr. 93. — 2 U. o. 1554. fasc. 2. nr. 7. — 
GKG. A. fasc. XX. 



A BÁTIIORI-CSALÁD. 3 4 5 

«Kewvar et castellum Cheh simul cum curiis nobilitaribus 
in possessionibus Paczal, Darócz, Gerchon, Koltho et Ivatha-
linfalwa ac Kapnykbania, unacum in Zolnok mediocri.»1 

1557-ben néhai Kusalyi Jakcsi Mihály fiai: Boldizsár, 
András és Mihály tiltakoznak az ellen, hogy János király és 
anyja, Izabella Györgynek és nejének, Annának, meg ezek 
fiának, Istvánnak adományozzák Horvát, Cseh, Városköz, 
Sülelmed, Ardó, Böősháza, Udvarhely, Inó, Széplak, Egerhát, 
Debren, Görcsön, Monó, jószágokat meg Vicsa, Kis- és Nagy-
Babocza, Nvi res, Redefalva, Somos, Bikácza, Felső-, Alsó- és 
Közép-Várcza, Györtelek, Szélszeg, Aranymező, Kozla, Csok-
mán, Tóhát, Köőd, Kelencze, Náprád, Kis-Goroslló, Kucsó, 
Paptelek, Bréd és Mojgrád felét.2 

1559-ben Borbála, özv. Irinyi Ferenczné keresztúri job-
bágya tanúskodik a Bodon és Csiglen nevű erdők hovatarto-
zásának megállapítása végett tartott tannvallatásnál.3 

Néhai Szaniszlófi István anyai jogon bírta Nagyfalu és 
Ivraszna városokat meg Bogdánháza, Rögpatak, Vayfalva, 
Boronamező, mindkét Bagolyfalu, Csizér, Bóján, Tótfalu, 
Ballaháza, Alsó- és Felső-Bán, Szék, Túsza, Füzes, Új-Vágás, 
Oláh-Valkó, Alsó- és Felső-Jaáz, Alsó- és Felső-Gyümölcsénes, 
Elyüs, Detrehem, Hal mosd. Bncsum, Alsó- és Felső-Kaznacs, 
Zovány, Magyar-Valkó és Szabófalva birtokoknak negyedét, 
valamint Baksa, Balla és Pecsely egész birtokokat, miknek 
kiadására 1559-ben Valkai Miklósné Csire Petronella meginti 
Nagyfalusi L. Bánfi Miklóst, Bonczhidai L. Bánfi Istvánt, özv. 
lvisvárdai Ambrusné Bánfi Petronellát, özv. Bánfi Annát, Te-
legdi Mihálvné Bánfi Zsófiát, Bánfi Borbála és Dorottya haja-
donokat, Szeődemeteri Horvát Gvörgyné Bánfi Katalint meg 
Bánfi Anna fiát, Apafi Gábort.4 

1559 június 23-dikán Izabella királyné maga elé idézteti 

1 Gr. Károlyi lt. III. 289. 1. — 2 Lelesz, Act. an. 1557. nr. 13. — Xagyv. 
Muz. Bit. eredetiből. — 4 Lelesz, Act. an. 1559. nr. 45. 
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Györgyöt, a ki ellen Valkai Miklósné Csire Petronella hatal-
maskodásért panaszkodott.1 

György máskor is hatalmaskodott Valkai Miklósné bir-
tokain, a mit 1560-ban a Szent György napi határidőben elő-
adott Petronella megbízott ja, Gyekei Wesselényi Miklós. Erre 
János Zsigmond június 19-dikén elrendeli ez ügyben a tanú-
vallatást.2 

Október 2-dikán Ítélkeztek a középszolnoki szolgabírák 
a György alperes és Valkai Miklós felperes között folyt ha-
talmaskodási perben a következőképen: Báthori adja vissza 
Valkainak a köődi és kelenczei erdőt, a mi azelőtt is a Valkaié 
volt; a tizeddisznókért és váltópénzért adjon 12 öreg disznót 
és 3 forint 10 pénzt. Az Ítélet megtartására mindenik tel 
100 frt terhe alatt volt köteles.3 

A váradi káptalannak 1560-ban Márk napján kelt levele 
szerint György és neje Anna kijelentették, hogy jóllehet Iza-
bella és János Zsigmond Bátborinak adták Drágfi Zsigmond 
összes birtokait magvaszakadás miatt s ők be is iktatták 
magukat azokba, mégis Sólyomkő várát a hozzátartozó fal-
vakkal visszaadták Drágfi János leányának Magdolnának, de 
Sz.-Csei vára Báthorinak marad.4 

János Zsigmondnak ebben az évben kelt oklevele szerint 
György és Anna özv. Drágfi Gáspárné, most Gvörgyné és fiuk 
István előadták, hogy Izabella királyné s maga Zsigmond is 
Szilágy-Cseh várát (arx), Erdőd várát, Kővárt stb. Drágfi 
Gáspár fimagszakadtával nekik adományozták, őket be is 
iktatta a váradi káptalan. Az írásba azonban hiba jutott, a 
melynek a kijavítását János Zsigmond a káptalannak meg-
hagyja.5 

1560 június 3-án Kristófot és feleségét Katalint a hűtlen-

1 GKG. marosnémeti lt. cista A. fasc. II .— - U. o. — :í U. o. — 4 U. o. 
C. fasc. XXI. — 5 A káptalan Báthori Kristóf meghagyására 1578-ban Gyulafi 
László részére azt az oklevelet kiadja GKG. C. fasc. XIII. 
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ségbe esett Bebek Ferencztől elvett Almás vár és város leié-
nek birtokába iktatják.1 

1561 augusztus 14-dikén János Zsigmond meghagyja Kö-
zép-Szolnoknak, hogy idézze meg Györgyöt, a ki ellen Valkai 
Miklósné Csire Petronella panaszt emelt ismét fegyveres ha-
la Imaskodási tényeért.'2 

Györgyöt és nejét, ki előbb Drágfi Gáspár neje volt, 
hatalmaskodások és — úgy látszik Vicsa, Horvát és Szép-
lak birtokok elfoglalása miatt János Zsigmond parancsára 
Közép-Szolnok vármegye megidézte, de meg nem jelentek.3 

János Zsigmondnak ez év október 25 körül kelt levele el is 
marasztalja Györgyöt és nejét, a kik senkit sem küldöttek tör-
vénybe Csire Petronella felperes ellenében.4 

1563-ban Istváné Somlyó. István zálogba veszi Gergely 
főnöktől 300 magyar forinton a nagyfalusi zárdát a vissza-
válthatás jogának fentartása mellett.5 

1563 május 3-dikán András, Kristóf és István haszon-
bérbe veszik Mátyás priortól évi 200 Írtért Máront tartozékai-
val együtt, kél malommal, a melyek egyike Nagyfaluban van 
s most leégett, másika Zoványban a Berettyó felett áll; két 
nagyfalusi szőlővel és szántóföldekkel ugyancsak Nagyfaluban.b 

1564 január 29-dikén Istvánt Czégény és Tasnád birto-
kába beiktatja a váradhegyfoki Szent Istvánról nevezett kap-
ta Um János Zsigmond parancsára.7 

1567-ben Kristóf és István ellen pert folytatnak Zovány 
birtokért özv. Kisvárdai Ambrusné Báníi Petronella és leánya 
özv. Serédi Istvánné Várdai Klára, továbbá L. Báníi Zsófia, 
Mihály, Borbála és Dorottya meg Telegdi Miklós.8 

1 Gy. f. kápt. lev. A. 65. — 2 GKG. A. fasc. II. — :J Báthori Istvánnak 
Csire Petronella Valkai Miklósné felperes és Gyulafi László meg Horváth Bol-
dizsár alperesek ügyében 1572 május 15-dikén Közép-Szolnok megyéhez inté-
zett parancslevelében, melyben meghagyja a birtokok elvételét. GKG. A. fasc. 
IL — 4 GKG. A. fasc. II. — 5 Gergely rendfőnök zálogosító levele átiratban 
Bl. fasc. SS. — (í U. o. fasc. FF. n. 5. — 7 Erdélyi kápt. ltár Gyfvárt, fasc. 7. 
n. 55. (V. ö. Beke Antal: Az Erd. kápt. Etára, I. f. 108. 1. — 8 B. 1. fasc. EE. n. 23. 
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Ferencznek Szurkos Balázs nevű jobbágya és Zsigmond-
nak egy jobbágya kezességet vállal Somosy Farkas János nevű 
jobbágyért.1 

1569-ben nótáztatott György és birtokait János Zsigmond 
még ebben az évben Gyulafi Lászlónak adományozta. 

1570-ben István magyaresaholyi jobbágyai 1, felsőcsa-
holvi jobbágyai 1, középcsabolyi jobbágyai 1, zölezei job-
bágyai y2 kapu után adóztak.2 

1571-ben szerződést kötnek Báthori István erdélyi vajda 
és Kristóf, továbbá L. Bánfi Farkas és Kristóf, a nagyfalusi 
kolostor és javai és a mároni részbirtok felosztása tárgyá-
b a n ; 3 István, lengyel király levelet ír Bánfi Györgynek, a 
nagyfalusi szerzetesek javainak megosztása ügyében.4 

1572 szeptemberben született Somlyói Báthori Zsigmond.5 

György és neje Anna halála után Gyulafi László és 
Horváth Boldizsár folytatják amazok perét Yalkai Miklósné 
Csire Petronella felperessel;6 Györgyné Anna perét Zsom-
bori Lászlóné Yalkai Zsuzsánna felperessel Gyulafi László 
folytatja.7 

1573-ban István (mfc.) erdélyi vajdát eltiltja Somlyó vár 
és tartozékai elfoglalásától Perényi István 8 

1574-ben István (mfc.) ellen a krasznavármegyei Zovány. 
Balla, Baksa és Goroszló meg más, dobokavármegyei rész-
birtokok elfoglalása miatt tiltakozik L. Bánfi Boldizsár;9 

István (mfc.) ellen a krasznavármegyei Valkóvára uradalom 
és vár elidegenítéseért tiltakoznak Bánfi Zsófia, Telegdi János 
és Pál, Várdai Klára és Serédi Ferenez.10 

1575-ben Krasznavármegyében Hidvégen Kristóf birtokos. 
1577-ben a Báthoriak ellen tiltakozik a kraszna-, kolozs-

1 Nagyv. Muz. Bit. eredetiből. — 2 Dical. — :t B. L. Fasc. N. Nr. 4. 
4 U. o. Nr. 16. — 5 Sepsi Lackó Máté Krónikája. <L. Gróf Mikó Imre : Erdélyi 
történelmi adatok. III. k. 21. 1. — (i GKG. C. fasc. XIX. — 7 U. o. — s Lelesz, 
Signat. Lib. 4, folio 24. 9 U. o. C. Kraszn. Prot. 20. folio 217. — w U. o., 
folio 196. 
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és tordavármegyei Bánfi-javak tárgyában Losonezi Bánfi 
Zsófia.1 

Elek perecseni jobbágya Elekné Jakcsi Anna nevében; 
Elek kelenczei jobbágya ura nevében, a mikor 1579-ben Rá-
tóti Gyulafi Lászlót be akarták iktatni a középszolnoki Köőd 
és Kelencze birtokokba meg Aranyosmező másként Aranyos 
vára prsediumba, ellenmondott. Eleknek jobbágya van Diós-
adon is. 

1578 április 19-dikén vitézlő János perecseni lakos el-
cserél a perecseni határon 8 hold földet Székesfehérvári 
Tamás deáknak ugyanottani 6 hold földjeért.2 

1582 november 5-dikén István, Kraszna vármegye örökös 
főispánja Perecseni Farkas Mátyás sólyomkövi udvarbíráját, 
a sólyomkövi uradalom adójának beszedésével bízza meg.3 

1584-ben István visszabocsát néhai Borzási Lukács árva 
fiának, Györgynek egy krasznavármegyei Cseresén levő bir-
tokot 4 

1585-ben Zsigmond, erdélyi vajda meghagyja, hogy osz-
toztassák meg özvegy Kállói Levkess (Lőkös) Ferenczné Zynyr-
varallyai Zaniszlófi Annát, továbbá testvére fiait: Farkast és 
Zsigmondot Perecsen, Somlyó, Badacson, Gyulakuta, Csehi, 
Suták-Cjfak, Kerestelek, Györtelek, Endrefalva, Szoros, Mid-
vég és Maiadé részbirtokokon." 

1586-ban Zsigmond elrendeli, hogy Nagyfalu város bir-
tokába, melyet ő háborúban és békében tett kiváló szolgá-
latai jutalmául István lengyel királytól kapott, iktassák be L. 
Bánfi Farkast, Boldizsárt, Kristófot, Tamást és Gábort, mint 
a L. Bánfi-család fiörököseit.6 

1587-ben István adományozta Gyulafi Lászlónak a Nagy-
Babocza, Kis-Babocza, Kolbászfalva, Rhedefalva és Somos 
birtokokat. Zsigmond pedig beiktatta őt. 

1 Lelesz, C. Kraszn. Prot. 23. folio 85. — 2 Wl. — Eredetije Bölöni-lt, 
Nagyváradi Múzeum. — 4 Wl. — 5 M. Nemz. Múz. Kállai-cs. lt. — (i Az erdé-
lyi kir. tábla 1783-diki átirata. Bl. fasc. II. nr. 2. 
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1588 junius 24-dikén István, krasznavármegyei főispán, 
mint szomszédos birtokos jelen van, a mikor Kövesdi Sar-
masági Miklóst a krasznavármegyei Récse birtokába iktatják.1 

Imre zálogba vesz Budaházi Menyhértné Félegyházi Klárá-
tól egy szécsi jobbágytelkei örökségeivel együtt.2 

B Á T H O R I Z S I G M O N D CZÍMKKK. 

(Az aranygyapjas-rend 1615-iki albumában.) 

1590-ben Szaniszlófi István fiai: András, Kristóf és Ist-
ván. mint alperesek szerepelnek a többek között Somlyó-vár 
és tartozékainak felosztása tárgyában Nagy-Mihályi Bánfi 
Sándor és Gáborral folytatott perben.3 

1 Gyulafehérvári kápt. lev. Cent. G. 12. Orsz. lt. — 2 Gencsi-lt. Nr. 1724. — 
3 Báthori András vajda levele átiratban. Bl. fasc. SS. nr. 6. 
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Ez évben Zsigmond fejedelemnek Kisfaluban lakó em-
berei jelen vannak a középszolnoki Mihályfalván, L. Horvát 
János birtokba iktatásánál. Ugyanott jelen van Szinyérvár-
aljai Báthori Zsigmondnak Ach György nevű Szentkirályon 
lakó embere. 

Perecseni Báthori Ferencz nemes személy bizonyítja, 
hogy per folyik özvegy Báthori Elekné Jakcsi Anna és Asza-
lós Tamás között.1 

Meghagyják Kraszna vármegyének, hogy osztoztassa meg 
Szinyérváraljai Szaniszlófi Zsigmondot és nővérét, Nagyfalusi 
Losonczi Bánfi Tamásné Zsófiát Somlyó, Perecsen, Sutak-
Ujlak, Hidvég, Badacson, Csehi, Endrefalva, Kerestelek. Györ-
telek és Er-Szent-Királv részbirtokokon.2 

1592 augusztus 10-ikén István, Kraszna vármegye örökös 
főispánja Perecseni Farkas Mátyásnak, az ő tisztjének, Bada-
csonban öt jobbágytelket ajándékoz.3 

1593-ban Elekné Jakcsi Anna zálogba vesz 15 forinton 
Bernát Istvántól két perecseni szántóföldet. Ezen elzálogosí-
tásnál jelen volt többek között Perecseni Toldi János, a fenti 
Báthori né jobbágya is.4 

Márczius 22-dikén Zsigmond eladományozza az ő inói, 
széplaki, ardói, sülelmedi, horváti, udvarhelyi, vicsaibirtok-
beli és Zongolytlihegve szőlőhegy tizedeit, továbbá a k(")zéj)-
szolnoki Monó és a belsőszolnoki Bacza részbirtokot, Mihály-
falva birtok tizedének negyedét Gyulafi Lászlónak.5 

1596 virágvasárnap előtti vasárnapon kezességet vállal-
nak Elek özvegye, Jakcsi Anna, meg gyermekei: Gáspár és 
Elek jobbágyáért, györteleki Danczio Péterért.6 

1599 október 12-dikén Istvánnak adja a gyulafehérvári 

1 \V1. 1592. évszámnál. 1593-ból Szaniszlófi Báthori Ferencz iperecsenii 
aláirása s pecsétje megvan a Wesselényi-levéltárban. — 2 M. Nemz. Múz. Kállai-
család levéltára. 3 Eredeti je Bölöni-lt., Nagyváradi Múzeumban. — * Wl. — 
5 Zsigmond sajátkezű aláirása a Báthori-pecséttel. GKG. marosnémeti lt. cista 
C. fasc. XXI. — Wl. 
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káptalan előtt Sarmasági Zsigmond a krasznavárniegyei Go-
roszló, Balla és Baksa birtokokat örök tu la jdonul ; 1 Sarmasági 
Zsigmondnak a gyulafehérvári káptalan előtt tett tanúvallo-
mási levele szerint ugyanis ő ezeket a birtokokat, a melyek 
egykor Somlyó várához tartoztak s a melyeket Zsigmond fe-
jedelem adott át Sarmasági Zsigmondnak és utódainak, azért 
adja Istvánnak, mert ez utóbbi Sarmasági Zsigmond érdeké-
ben Andrásnál közbenjárt, minek következtében Sarmasági 
Zsigmond a fejedelemtől más megyékben fekvő birtokokat 
nyer.2 Ez az István Kraszna vármegye főispánja.3 

1601-ben nemes Szaniszlófi Péter átír feltételesen 500 
forintért egy perecseni részbirtokot Csehi Jánosra.4 

1602-ben Gábor és András (mfci) tiltakoznak nemes Sza-
niszlófi Péter ellen szatmár-, szabolcs- és krasznavárniegyei 
j a vak e 1 i (1 ege ní téseér t .5 

1603-ban nemes Szaniszlófi Katalin tiltakozik azok ellen, 
a kik elfoglalták Hadad várat és uradalmat meg a varsolczi 
részbirtokot. 

1604-ben István csányi jószágára 1 rótt ház után 2 fo-

1 Gyulafehérvári kápt., X. G7. Orsz. lt. — 2 Hl. Fasc. KK. Nr. 4. — :í Tör-
ténelmi Tár, 1881-diki évf. — 4 Lelesz, Prot. 47. fol. .46. an. 1601. — 5 U. o. 48. 
16. an. 1602. — U. o. 4Í). fol. 85. an. 1603. 

B Á T H O R I K R I S T Ó F ALAIRASA. 

Dr. PETHI MOK : Szilágy vármegye monographiája. II. 
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r intnyi; csögi jószágára 3 rótt ház után 6 forintnyi; kisfalusi 
jószágára 3 rótt ház után 6 forintnyi adóval adót vetettek ki.' 

1607 julius 25-dikén Gábor egy krasznai jobbágyának 
adja azon krasznai puszta házat, a mely Fábián András 
magvaszakadtával szállott reá.2 

1608-ban Gábor Ivraszna vármegye főispánja,8 a ki (mfc.) 
ellen, mert elidegenítette a középszolnoki Ete, Szeődemeter. 
Csány, Szopor és Peér meg más szatmár- és biharvármegyei 
részbirtokokat, tiltakozik Zeleméri Kamarás Borbála/' 

1610-ben Szaniszlófi Zsófia és mindkét férjétől született 
gyermekei tiltakoznak a váradi káptalan előtt az ellen, hogy 
beiktassák Lónvai Istvánt és nejét, Szaniszlófi Katalint a pe-
recseni nemesi udvarházba és birtokrészbe és más, e körül 
fekvő birtokokba, a melyek a tiltakozókat illetik.5 

1612-ben Gábor fejedelem s Koczka(Kosztka)Zsófia, András 
felesége Somlyó várát illetőleg szerződésre lépnek; 6 Gábor, 
erdélyi fejedelem lemond a somlyai várhoz és tartozékaihoz 
formált jogigényeiről mostohaanyja Ivoczka Zsófia és apai 
testvére András javára s a birtokokat nekik adja át.' 

Gábor fejedelem megparancsolja, hogy Dobai Zsófia asz-
szonyt Sándorházi István (Akosi) hitestársát Horvát Petronella 
asszony, Dobai István özvegye ellen ilosvai ősi jószágában 
megoltalmazzák.8 

1613-ban Gábor, erdélyi fejedelem örökösei 4000 forint 
lefizetése mellett visszaválthatják (Ivapi Andrástól vagy örö-
köseitől) a krasznavármeevei Zovánv birtokot és tartozékait.!> 

o w ~ 

1614-ben özvegy Bánfi Dénesné Anna szerződést köt L. 
Bánfi Péterrel, Mihályival és Ferenczczel a krasznavármegyei 

1 Dical. — 2 Orsz. lt. kolozsm. conv. NBA. fasc. I. Nr. 13. 35. íiók. — 
Szilágyi Sándor : Báthori] Gábor fejedelem története. 294. 1. — 4 Lelesz. Prot. 

51. folio 61. anno 1608. — 5 M. Nemz. Múz. Kállai-cs. lt. — Orsz. lt. Gyulaf. 
kápt., folio 100. — 7 A gyulafehérvári káptalannak Losonczi Bánfi György 
számára kiadott átiratában. Bl. fasc. O. Nr. 15. — s Szcjy. — Bethlen Gábor, 
erdélyi fejedelem átiratában. Bl. fasc. KK. Nr. 10. 
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Nagvfaluiiak s az ottani kúriának a Bánfiak javára való át-
1 )ocsá 1 ása tárgvában.1 

1619-ben nemzetes Báthori Kata zálogba veszi 37 arany 
forinton Beeski Anna magyar- és felkeezeli részjószágait oly 
kikötéssel, hogy azokat 10 évig sem Anna, sem utódai ki ne 
válthassák." 

1623-ban Szaniszlófi Katalin örök vallomást tesz Nagy-
lónvai Lónvai Zsigmond számára a krasznavármegyei Somlyó, 
Pereesen, Kerestelek, Gyűrtelek, Hidvég, Újlak, Csehi, Szoros, 
Badacson részbirtokokról meg Maiadé, Endrefalva és Gyula-
kuta prfediuniókról. 

Bethlen Gábor fejedelemnek ez évi deczember 6-dikán 
kelt levele szerint Anna és Boczikai István, a kik ellen mon-
dottak a nagypaczali és bajomi birtokokba való beiktatásnak, 
nem jelentek meg törvényben Kapi András fölperes megbízott-
jával szemben.4 

1627 julius 18-dikán özvegy Lónyai Istvánné Kata fiának, 
Zsigmondnak adja a varsolczi részjószágot, de Zsigmond még 
ez évben visszabocsátja azt. E jószágot Kata Bes Györgyné 
Makai Erzsébettől vette.'* 1628-ban ugyanő mint fölperes meg-
inti Lokaesi Prépostvári Zsigmond alperest, a ki hatalmasul 
megtartotta a varsolczi részjószágot.0 

Elek perel a hadadi jószágért; ez ügyben ez évben tanu-
vallatást tartanak, a mely szerint a fenti Elek nejét, Jakcsi 
Annát kielégítették e jószágból." 

1630-ban Katalin zálogképen birja Szénás Szilveszter, 
Pándi János és Vajda Zsigmond birtokait 8 

András (mfc.) elzálogosította a krasznavármegyei Go-
roszló birtokot 1254 birodalmi tallér és 300 forint fejében öz-
vegy Lónyai Istvánné Katalinnak;9 január 3-dikán András 

1 Átiratban. Bl. fasc. V. nr. 7. — 2 Nemz. Múz. Becski-lt. — :s Lelesz, 
Prot. (52, fol. 49. — 4 GKG. A. fasc. IX. — 5 Wl. — (í U. o. — ~ U. o. — s Nagyv. 
Múz. Bit. e. — Lelesz, Act. an. 1647. Nr. 20. Lónyai Zsigmond számára ki-
adott tra nss u mptu mban. 

23 
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Széchi Katának is írja, hogy a kötés szerint foglaltassa el Go-
roszlót és birja mindaddig, a míg meg nem kapja a 2000 
forintot ; 1 s még ez évben Andrástól elfoglaltak Goroszlón 
2000 forintig 28 jobbágyot Gyulafi Sámuel számára.2 

1031 julius 12-dikén Lónyainé Kata visszaváltja Balázs-
házi Lászlótól Becski László árvái számára ama hídvégi és 
szilvási jobbágyokat, a kiket a nevezett Becski zálogosított 
volt el.3 

1034 juniusában Szaniszlófi Kata perecseni jobbágyai 
kezességet vállalnak egy haraklányi jobbágyért.'" 

1636 február 11-dikén Andrásné hat magvarvalkói jobbá-
gyát Mezei Gáspárnak inscribálja.5 

1637-ben Anna (mfc.) visszavonta azon egyezséget, melyet 
Báníi Dénes özvegye az András (mfc.) özvegyével Zakreszka 
Annával Kárásztelek birtokra vonatkozólag kötött.6 

1639-ben özvegy Lónyai Istvánné Kata zálogba veszi 
özvegy Czokassi Zsigmondné Szénási Borbála krasznavár-
megyei hídvégi részjószágát." 

Szaniszlófi Kata rendelkezése szerint osztozkodnak 1041 
jnnins 5-dikén Lónyai Zsigmond, Badoginé Lónyai Kata, Becski 
Lászlóné Lónyai Zsuzsánna íia, György és leánya Blibery 
Mellith Györgyné Zsuzsánna a perecseni kastélyon, továbbá 
Perecsen, Somlyó, Csehi, Gyulakuta, Kerestelek, (ivörtelek, 
Újlak, Hidvég, Diósad, Magyar- és Felső-Csaholy, Zölcze, Ba-
dacson. Szées, Újfalu, Kööd, Kelencze, Fejérd, (iéres, Mind-
szent, Ábrány, Nyíradony stb. jószágokon 8 

1641-ben a Báthori-család utolsó sarja, Zsóíia, anyjával 
András özvegyével, Zakreszka Annával Somlyón lakott. Rákóczi 
György (a későbbi fejedelem II.) ekkor váradi kapitány volt 
s így mint közel szomszédok gyakran látták egymást. Ez év-

1 GKG. A. fasc. VII. — 2 U. o. XVII. — 3 Nemzeti Múzeum, Becski-levél-
tár. — '' Szrjy. 5 Pettkó Béla: «A Miské-család leveles ládájából». Századok. 
1888. évf. 640. lap. — Lelesz, Prot. 76. fol. 97. an. 1637. — 7 Nemz. Múz. 
Becski-lt. « GKG. Nr. 9. 
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ben tartották meg az eljegyzést Somlyón. A násznap 1643 
február 3-dikán volt. Zsófia férjbe/menetelekor apósának s 
főleg anyósának, a szigorúan protestáns Lorántfi Zsuzsánná-
nak kívánságára a protestáns hitre tért. Özvegységre jutván 
azonban, visszatért a katholikus bitre és teljes energiával 
ellenreformácziót indított meg, mely a felvidéki protestán-
sokat 1661, de főkép 1664 óta a legnagyobb ingerültségben 
tartá.1 

Báthori Zsófia fejedelemasszony fia Rákóczi Ferencz ter-
hére elzálogosította Somlyó várát és tartozékait 5000 magyar 
forintért Bánfi Dénesnek és nejének Bornemissza Annának. 
1681-ben előadja ennek okait.2 

1042 június 11-dike előtt (most már néhai) Kata odaadott 
egy perecseni kertet egy szolgájának.3 

Ifjabb Rákóczi Györgyné Zsófia bátyja, Gábor eladta Zo-
ványt 4000 forintért. E birtok az 1648 szent Jakab-hava 
26-dikán Barcsai Zsigmond, szolnoki főispánnal és nejével, 
Gyulafi Borbálával kölöll egyezség alapján pénz nélkül a fenti 

1 Panier Gyula Wesselényi Ferencz nádor és társainak összeesküvése, 
1664—1671. 64. 1. 

E helyt közlöm Kassai István korlátnok jelentését Rákóczinak a folyó 
ügyekről, illetve belőle csak ama részt, melyben Báthori Zsófia áttérése ügyét is 
szóba hozza : «az nagyságtok búsulása bizony nagy busulás! És elég próba alatt 
vagyon nagyságtok, kinek jó kimenetele csak Isten kezében vagyon. Azon-
közben nagyságodnak is, mint keresztény édes atyának és anyának illik szor-
galmatoskodni. Kegyelmesen kívánja Nagyságod vékony censurámat érteni: 
ha még is e \ superabundanti reá kérdéssé Nagyságtok mind az asszonyt és 
mind az kisasszonyt (t. i. özvegy Báthori Andrásnét született Zakreska Annát 
és ennek leányát Báthori Zsófiát, mint az ifjú Bákóczi György mátkáját) döb -
beni Ígéretekhez tartják-e magokat, nem eskettették-e meg az kisasszonyt 
akármint s akárki által az pápista hitre és ha el akarja-e az pápista hitet 
hagyni "? Másodszor, ennek az kérdezésnek Somlyón-e mostan, avagy Fejérvárott 
kelletik lenni? Nagyságodnak maga lelki ismeretének salválására mindeneket 
meg kell próbálni e \ superabundantis stb.» Fejérvárott pedig az eskiidtetés 
előtt de necesse meg kelletik lenni, akár küldjön Somlyóra s akár ne; stb. In 
Kolozsvár die 28. decembris 1642. Kassai István, m. k. Török-magyarkori tör-
ténelmi emlékek. Kiadja a M. Tud. Akad. V. köt. 174. lap.) A lakodalomról már 
előbb körülményes leirás van. I. k. 697. 1 

2 Átiratban. Bl. fasc. V. nr. 11. — :í Nagyv. Múz. Bit. e. 
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Rákóczi kezébe kerül. Ugyanezen Báthori Paczalt és tartozé-
kait is e l i d e g e n í t e t t e e z évben ifjú Rákóczi (iyörgy léje-
delem és neje Zsófia érdemeik elismeréseid adományul kap-
ják idősebb Rákóczi György fejedelemtől atyai jóindulattal a 
krasznavármegyei Kárásztelek, Kraszna, Balla, Baksa, Goroszló. 
Bagos, Pecsely és Máron birtokokat, Hosszúaszó prsediumot 
és Zovány, Magyar- és Oláh-Valkó, Új-Vágás, Fűzes, Alsó- és 
Felső-Gyümölcsénes, Alsó- és Felső-Jaáz, mindkét Bagolyfalva, 
Bucsum, Halmosd, Túsza, Ballaháza, Tótfalu, l;első- és Alsó-
Bán, Bogdánháza, Boronamező, Bóján, Csízér, Alsó- és Felső-
Kaznacs meg Detrehem részbirtokokat. Örökösök hiányában 
e birtokok idősebb Rákóczi György második fiára Zsigmondra 
szállanak.2 

Néhai Báthori Kata, Lónyai Istvánné egy 1671 január 
30-dikán Somlyón kelt birói végzés szerint gyámja, gondnoka 
volt néhai Somlyai Horvát Miklósnak s részjószágának, a me-
lyet ez a krasznavármegyei Badacsonban bírt. Kata tiszttartója 
Perecseni Literátus Tamási Mihály volt.:í 

1676 előtt, mint előbb is láttuk, a Báthori- és a Bánfi-
család kölcsönös szerződést kötött arra nézve, hogy ha az 
egyik család a férfiágon kihal, akkor ennek javait a fenmaradó 
másik család kapja. Most a Báthori-esalád kihalt, a Bánfi-
család tehát azt kéri Apafi fejedelemtől, hogy az ennek (>000 
forintért elzálogosított Somlyót kiválthassa.4 Fz év november 
19-dikén Rátonyi Jánosné Bánfi Anna leányának, Piskolti 
Erzsébetnek hagyja «az Báthori-jószágban való jussát», me-
lyet néhai Huszár Mátyás perelt néhai Báthori Kata asszony 
ő kegyelme maradékitól: Lónyai Anna fejedelemasszonytól, 
Melith Györgyné, Becski Zsuzsánna asszonytól, néhai Becski 
Györgytől és néhai Nyári Bernátné Lónyai Kata asszonytól." 

Özvegy ifjú Rákóczi Györgyné Zsófiát a rendek mind-
addig vissza nem helyezik a som Ivói javak birtokába, míg 

1 GKG. marosnémeti lt. cista A. fasc. XV., XVI. 2 Hl. fasc. KK. nr. í. 
:í Szfjy. — 4 Hl. fasc. P. nr. 1. 5 Nac/yv. Múz. Hit. e. 
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eleget nem lesz nekik azon károkért, melyeket Munkács kör-
nyékén lakó honfitársai okoztak.1 

l()79-ben Kraszna vármegyében Somlyón lakó vitézlő 
Kerczegi (iyörgy, ifjabb Rákóczi György erdélyi fejedelem öz-
vegyének, Zsófiának plenipotentiariusa ellentmond, mikor 
Somlyó várát, Balla, Baksa, Kárásztelek, Bagos birtokokat, 
Somlyó, Perecsen részbirtokokat 14,600 forint adósságért le-
foglalni akarják.2 

1708-ban Egrespatak Báthori-Gverőfi birtok.3 

# 
174") április 7-dikén Drágfi Gáspárné Anna Keresztúri 

Dobszai Jánosnak ajándékozza Kucsó falut, továbbá a pap-
telki, brédi, mojgrádi, szélszegi és debreni részjószágot.4 

1753-ban a II. Rákóczi György né Zsófia középszolnoki 
Tasnád város, Csög, Felső- és Oláh-Csaholy birtokait, kraszna-
vármegyei Kraszna városban levő curiáját, Pecsely birtokát, 
továbbá Oláh- és Magyar-Valkó, Fűzes, Alsó- és Felső-Gvü-
mölcsénes, Bagolyfalu, Uj-Vágás, Alsó- és Felső-Bán (Dán), 
Csízéi', Bóján, Bucsum, Ballaháza, Boronamező, Alsó- és Felső-
Jaáz részbirtokait meg Túsza pnediumát terhelő 13,343 forint 
43 dénárt kifizetik s ezzel a birtokok a Bánfi-család mind-
kél nembeli ágára szállanak." 

1758-ban idősebb L. Bánfi Farkasné Bagosi Erzsébet és 
Vajai Vav László és idősebb Mihály törvényesen birtokukba 

1 Az erdélyi három nemzet rendjeinek Báthori Zsófiához, ifj. Rákóczi 
(iyörgv özvegyéhez intézett levele L. Bánfi Zsigmond átiratában. Bl. fasc. PP. 
nr. 3. — - Orsz. lt. Kolozsm. conv. 19. fiók. Cottus Kraszna. fasc. B. nr. 37. — 
:í Orsz. lt. Göns, et Urbar, fasc. 113. nr. 57.— * Gencsi-lt. Nr. 60. és Nr. 2. — 
5 Bl. fasc. XX. nr. 19. 
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vették a Báthori Zsófiáról reájuk szálll tasnádi és krasznai 
birtokokat és részbirtokokat tartozékaikkal együtt, miután az 
azokat terhelő 22,195 forint 41 dénárt kifizették.1 

1718-ban tartott tanúvallatás szerint Báthori-jogon birták 
a hídvégi és györteleki határok szélén fekvő Széperdő nevű 
helyet és makkos erdőt előbb Felsővadászi idősebb Rákóczi 
György, azután pedig Magyar-Véggyantai Boros László és neje 
Gálfi Zsuzsa." 

A Báthoriak ecsedi ága Istvánban halt ki 1605-ben. 
A Somlyói-ágból a két utolsó sarj volt: Gábor, a fejede-

lem. kit 1613 október 27-dikén öltek meg 3 és András, ki csak 
leányt hagyott hátra: az itt emlegetett Zsófiát, a későbbi 
II. Rákóczi Györgynét. 

A Báthori-czímerben három sárkányfog látható, melyet 
körülövez ezen állat. Ennek a czímernek az eredetéről már 
megemlékeztem, hogy t. i. Somlyó váránál szakította ki azt 
a három fogat a Báthoriak őse. Egy másik hagyomány sze-
rint az Opos nemzetség egyik tagja a honfoglalás idejében 
Ecsednél ölt meg egy sárkányt, a hol aztán várat is épített. 
Ezért a vitéz tettért nyerte a Bátor nevet s a hősies tettet 
igazoló czímert. 

1 Bl. fasc. XX. nr. 21. 2 Bl. — :í ÍC>13 október 27-dikén Báthori Gábort 
a «váradi ferdőből kijövet két megcsalt férj, Szilasv és Xadányi, összevagdal-
ták. — a mikor is vele kihalt a Somlyai Báthoriak családja». Hodor Károly: 
D. Vm. E. 51.) 

A HÁTHOKY-CSAI.ÁI) CZÍMKHK. 
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A Drágfiak eredetéről dr. Karácsonyi János azt írja, hogy 
Drág a Bélteki Drágfi-család névadója, 1365 körül jött he 
hazánkba s Máramarosban a hűtlen Bogdán vajda jószágait 
kapta. Nem volt erdélyi vajda, hanem csak oláh vajda.1 

A Drágfi-család közelről érdekel bennünket, mert Miklós 
Belső-Szolnok, Bertalan, György, János, Gáspár és (másik) 
Györgv nevű tagjai Kraszna és Közép-Szolnok vármegyéknek 
főispánjai voltak s a Drágfiakat uralta Kővár, Aranyos és 
Szilágy-Cseh vára egész vidékével. Mindjárt első szereplésök 
tőlünk indúl ki, mert a család őseinek, Drág. Balk és János-
nak még Nagy Lajos adományozta (1367 1378) Kővár várát 
az egész nagy kiterjedésű vidékével. Csakhamar (1388-ban) 
megint hallunk rólok, mert Turbucza (Tharbacha) és Goroszló 
birtokokat jogtalanul foglalták Kővárhoz, holott azok a helyek 
Aranyos várának tartozékai s így a Jakcsiakat illetik. 

1410-ben vizsgálat folyik Balk íia, Sandrin, Drág fiai, 
Imre, Sandrin, kővári vajdák részére, Kusalyi Jakcsi György 
íiai, János, László, Dénes ellen, kik előbbieknek Kolbászvan-
falva (így!) birtokán nyolez jobbágyot elhajtottak, egyet pedig 
felakasztottak és Tótfalu birtokot felgyújtották.2 

1424-ben történt osztozkodás a Bélteki Balk íia Sandrin 
utódai és a Bélteki Drág utódai között. A Balk, vagyis Sand-
rin-fiaknak jutottak a következő oláh falvak: Bereneze, Ker-

1 Pallas Nacjij Lexikona V. k. 486. 1 — - Leleszi conv. B. 140. f. 10. nr. 15. 
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pemés vagyis Gyertyános, Körtvélyes, Szakállasfalva, Koltó, 
Bozonta, Aranyos, Kolczér, Hidegkút, Alsó- és Felső-Fentes, 
Hosszúfalu, Fejérszék, Magosfalva, Pribelfalva, Dánfalva, 
Lukácsfalva, Somkut, Bucsonfalva, Balkfalva, Varaj, Nyires, 
Lemény, Litka, Kuesolátfalva, Alsó- és Felső-Berekszó, Keeskés-
falva, Tótfalu, Somos, Kolbászfalva, Redefalva, Bikáczafalva, 
a bárom Váreza, Bazafalva vagyis Illyésfalva, Kopálcsfalva 
és Gardánfalva. A Drágfiaknak pedig: Csarna-Kápolnok, Ko-
vács-Kápolnok, Rév-Kápolnok, Alsó-Kápolnok, Monostoros-
Kápolnok, Garbonácz, Kékes, Karulya, Kolesa, Kovás, Remete, 
Váralja, Prizlop, Bunv, Körtvélyrév, Vilma, Kis- és Nagy-
Jeder, Nyires, Kozla, Baba másként Aranymező, Tölgyes. 
Paptelek, Babocsa, Egerhegy, Tóbát, Györtelek, Somos és az 
inkább Közép-Szolnok vármegyéhez számítható: Felső- és 
Alsó-Aszuágy. Örményes, Borzlik, Patakfalva, Vadafalva és 
másik Gardánfalva. Ugyancsak ekkor megfelezik egymás kö-
zött a zálogban bírt : Sülelmedet, Ardót, Csehet, Görcsönt. 

1459 október 4-dikén Kusalvi Jakcsi Erzsébet Bélteki 
Drágfi Miklós és neje, a fenti Erzsébet nővére, Euphrosina, 
meg fiai: Bertalan, Ferenez és György számára akarja beval-
lani birtokait, a mi ellen Kusalvi Jakcsi György és rokonai 
nevében tiltakozik Deésházi Kelemen.1 Ugyanekkor Miklós, 
neje és Jakcsi Erzsébet ügyvédeket vallanak. 

Erről a Miklósról, a ki György fia (ez a György pedig 
a Drág fia) s a ki Kállay Agatát vette nőül, ebben az időben 
gyakran esik szó. így 1460-ban, mint belsőszolnoki főispán, 
halállal fenyegette mindazokat, a kik a Szakácsiba Mátyás 
király parancsára hirdetett megyei gyűlésen meg fognak 
jelenni. Azért márezius 7-dikén tiltakozik a főispán ellen 
Nagydobai Csiszér Gergely a Kusalvi Jakcsok nevében." Ré-
szére akar elidegeníteni bizonyos birtokokat Jakcs János, a 
mi ellen 1401 január 2-dikán tiltakozik Jakcs Péter.3 Erdew-

1 1)1. 36.392. Km. Prot. E. min. p. 61. n. 1. — 2 U. o. pag. 80. nro 2. — 
:t U. o. 102. e. n. 1. Eleje hiányzik. 
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alyabelthewki Drágly Miklós előfordul azon oklevélben, a 
nielv szerint márczius 5-dikén Lelei István Jakcs György és 
gyermekei nevében eltiltja Jakcs Jánost Kusalv, Hadad, Újlak, 
Mono, Széplak, Deésbáza, Horvát, Bogdánd, Nádasd, Szér, 
Apáeza és Györtelek birtokok elidegenítésétől; elfoglalta 
Babocza, Kolbászfalva, Bédefalva, Somos és Tollát birtokokat, 
a mi ellen márczius 23-dikán tiltakozik Kusalyi Jakcs János, 
a ki ama birtokokat Kusalyi Jakcs Péternek zálogosította 
volt el. Ugyanekkor zálogba veszi Kusalyi Jakcs János 
Cseh, Sülelmed, Tóhát, Nvíres, Csokmán, Kazol, Aranyos-
mező, Bikácza, és Felső-Várcza falukbeli birtokait. Május 
14-dikén Kusalyi Jakcsi fia György, Miklósnak ki a roko-
nai : Bélteki Drág fiai Sandrin s György s Balk fia Sandrin 
mindennemű tartozásaira nézve őt kielégítette mene-
déket vall. A Drágfiak birtokai: Kusalv vára, Cseh, Sülel-
med, Tóhát, Nvíres (Belső-Szolnok vármegye), a tartozás 
fejében a Jakesoknál zálogban voltak.1 Október 28-dikán 
Mayadi Lászlót ügyvédül vallja.2 1462-ben Miklós bizonyos 
pénzösszeg lefizetése mellett visszakapja Kusalyi Jakcsi György-
től a szatmár- és középszolnokvármegyei Cseh, Sülelmed, 
Tóhát, másképen Fekonda, Nvíres, Kaezol, Aranymező, más 
néven Baba, Csokmány, Babocza, Kolbászfalva, Kedefalva, 
Bedefalva, Somos, Bikácza, Felső-Várcza, Tótfalu, Örményes, 
Gyűrtelek, (iörcsön részbirtokokat és Borzlyuk, Csompasztelke 
praediumokat.8 1464-ben teljesen kielégítette Kusalyi Jakcsi 
Jánost, a ki azért visszabocsátja neki a fent elősorolt bir-
tokokat. 

1407 január 9-dikén Sarmasági Elek feloldotta az ellene 
elkövetett hatalmaskodás következményei alól.4 

1470-ben Bélteki Mihály hűtlenségbe esett. Birtokait a 
Drágfiak kapták, mi által a Balkfi Sandrinfi-vagyon egyesűit 

1 Dl. 36.392. E. min. pag. 106. n. 3. — 2 U. o. 139. nr. 3. — GKG. A. 
läse. XX. — 4 Dl. 36.393. Km. Prot. F. min. pag. 12 nro 3. 
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a Drágfi-vagyonnal. Mindamellett Mihály némely részeket 
úgy látszik haláláig megtartott e birtokokból, szerzett bir-
tokait pedig szintén. 

1472-ben Miklóst és fiait: Bertalant, Ferenezet, Györgyöt 
és Pétert beiktatják a középszolnoki Bréd, Mojgrád, Ivuesó, 
Paptelek, Szélszeg birtokokba meg Debren és Monó részbir-
tokokba.1 () és íia Bertalan a váradi káptalannak 1474-ben kelt 
okirata szerint zálogba veszik Almosdi Csire Istvánnak kö-
zépszolnokvármegyei Peér, Fte, Szeődemeter magyar és Csán, 
Úsztató s mindkét Szopor oláh birtokon levő birtokrészeit az 
említett Peér és Alsó-Szopor birtokokon szedni szokott adó-
val és mindennemű haszonélvezeti joggal 2000 tiszta magyar 
aranyforintért.2 Ugyancsak ő és íiai: Bertalan, György és Pé-
ter elcserélik a középszolnoki Oláh-Kékes birtokukat örökre 
Gyulafalvi Ivánka Györgynek több máramarosi birtokáért. 
Utóbbi ezen birtokoknak a fiait megillető részéről is gon-
doskodni tartozik.3 Az 1475-diki adólajstrom szerint a már 
felsorolt községeken s Kővár rendes tartozékain kívül birto-
kos még a következő helységekben: a két Csaholy, Monó, 
Szekeres, Keczel, Inó. Udvarhely, Xádasd. Kuesó, Mojgrád, 
Karika, Xyirsid, Debren, Náprád, Kis- és Xagv-Goroszló, 
Oköritó, a két Szopor, Mindszent, Bogdánd, Dabjon, Bréd, 
Csalános és Csokmány. 

1477 szeptember 15-dikén Mátyás király parancsára a 
kolozsmonostori konvent több szatmárvármegyei és Magvar-
Csaholv, Középső-Csaholv, Felső-Gsaholv, Zölcze, középszol-
noki birtokokba iktatja ellentmondás nélkül. Miklós 1481-ben 
halt meg.4 

Miklós fiának Bertalannak kérelmére, a ki főpohárnok, 
erdélyi vajda volt s férje Hédervári Dorottyának, engedélye-
zett 1468-ban Mátyás király országos vásárt Cseh birtoknak.5 

1 Lelesz, Stat. 1). 228. — 2 Orsz. lvt. Dl. 30.046. — Lelesz. Prot. Parvi 
foliis 50., 51. — 4 Nemz. Múz. Becski-lt. — " GKG. C. fasc. VI. 
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Bertalan 1481-ben kezdte építtetni az erdődi várat, a kőfalá-
nak magasságát hatvan, a szélességét harmincz, a tornyokat 
nyolczvan, a kapu szélességét négy singnyire. 148(5 november 
27-dikén adományul kapja Mátyás királytól a krasznavár-
megyei Somlyó-Ujlak, Maiadé és Szoros birtokokat. 1487-ben 
beiktatják a középszolnoki N.-Paczal, Bajom birtokok meg 
Monakur, Damjantelek, Kistelegd, Mocsolatelke és Bede prse-
dinmok felébe.1 1489 szeptember 3-dikán a kolozsmonostori 
konvent előtt ő és Kusalyi Jakcs Ferencz elhalasztják Mutos, 
Várcza, Róna, Turbucza középszolnoki birtokok felett foly-
tatott peröket.2 

Ugyanebben az évben Ítéletet és iktató parancsot nyer 
Csáki Benedek, Csáki Ferencz fia ellen, a Csáki Ferencz bir-
tokainak egy negyedéről, Gyöngy, Gyéres, Esztró birtokokról, 
Daróez városról, malommal a Krasznán, Szent-Király, Szent-
Márton vagy Genyéte, Margitfalva birtokokról, utóbbiban egy 
malommal a Berettyón. Jobbágyai elhajtották az erdélyi püs-
pök középszolnoki Kis-Nagyfalu birtokáról egy jobbágyának 
a lovát, a miért 1490-ben vizsgálatot tartanak ellenük.3 1491 
deczember 13-dikán a kolozsmonostori konventnek meghagyja 
l lászló király, hogy tekintetbe véve az ő és elődje Mátyás 
király iránti hű szolgálatait, iktassa Sándorfalva, Balkfalva, 
Oroszfalva s más birtokokba, melyek Kővár középszolnoki 
várhoz tartoztak és melyeket Hunyadi János kormányzó vett 
el a vártól. Előtte, mint erdélyi vajda (wavwoda) és Közép-
Szolnok meg Ivraszna vármegye főispánja előtt 1493-ban Bőnyei 
Tamás és János, kik egymással sokáig pereltek, kibékülnek. 
Zálogba vette Kusalyi Jakcsi Ferencztől ennek középszolnok-
vármegyei Ivusaly, Szér possessióit és más beregmegyei pos-
sessiókat, 1494-ben azonban visszaadja ezeket Kusalyi Jakcsi 
Ferencznek s kapja heRettök a középszolnoki Széplak, Bős-

1 Leleszi conv. Stat. 1). 214. — 2 Dl. 27.964. — :i Lelesz, A. 59. f. Anni 
1490. No 12. 
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háza, Horváth, Benedekfalva possessiókat Szongolithegye nevű 
szőlőhegygyei, továbbá a szintén középszolnoki Középső-Váreza 
possessiót és Görcsön possessióbeli részbirtokot. 

1495-ben Jakcsi Ferencz a leleszi káptalan előtt Cseh, 
Sülelmed, Ardó, Aranymező, Györtelek, Alsó-Várcza, Bikácza 
nevű összes birtokait meg nem határozott időre átadta neki 
és fiainak. Imre, György és Jánosnak, zálog czímén, minden 
érték megállapítása nélkül, csupán ama köteles tiszteletből, 
melyei Bertalan iránt érzett huzamos időn keresztül tanúsí-
tott szívessége és testvéries szeretete következtében. 

1497 augusztus 8-dikán Ulászló király vizsgálatot rendel 
Bertalan vajda és emberei ellen, kik rablók módjára elfogták 
Szopron a püspök szolgáját, a ki Fehérvárról Tasnádra leve-
leket vitt a püspöknek, megsebesítették és kifosztották.1 Ugyan-
csak ő fegyveres kézzel hatalmaskodva az erdélyi püspök szol-
nokvármegyei Kis-Nagyfalu és Czégény jószágaira is rárontott 
és a rablott dolgokat Erdődre vitte. 1498 junius 18-dikán 
Geréb Péter országbíró pedig meghagyta a kolozsmonostori 
eonventnek, hogy idézze a király elé Bertalan vajdát, kinek 
emberei az erdélyi püspök tisztjét. Nagy Miklóst, midőn Tas-
nádról ura parancsára útnak indult, Csengernél a Szamoson 
álló hídnál megtámadták, kifosztották, Óvárra fogságba hur-
czolták és lánczra verték és erről tegyen jelentést.2 1499-ben 
11. Ulászló meghagyta a budai káptalannak, hogy őt iktassa 
be a középszolnoki Inó, Dabjon, Nagy- és Kis-Goroszló, 
Náprád birtokokba, továbbá Udvarhely birtok felerészébe, 
melyeket id. Kusalvi Jakcsi László leányától, Erzsébettől ka-
pott. A beiktatás ellenmondás nélkül való megtörténtéről a 
káptalan oklevelet állít ki.3 

Kusalvi Jakcsi Györgynek a középszolnoki Korond, Bog-

1 Tört. Tár 1897. évf. 735. la]). — 2 U. o. 736. 1. — :í A prolonotariusnak 
1584-ben Gyulafi László fiai: László, István és László számára kiadott átiratában. 
GKG. marosnémeti lvt. cista C. läse. XII. 
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<lánd, Szeér, Nádasd, Nagyszeg, Böősháza, Benedekfalva. Ara-
nyosfalva meg két beregmegyei birtokát 200 aranyon vette 
meg.1 1501 Szt.-Demeter napján halt meg. 

«Aranyos kárpitot adott volt ő felsége Mátyás király az 
én atyámnak, Drágfi Bertalannak mondja végrendeletében 
János vére hullásáért és hívséges szolgálatáért negyven-
ezer forintokban», azt hagyja Szepesi János erdélyi vajdának, 
kinek még Budán, Lajos király gyűlése alkalmakor Ígérte oda, 
hogy családjának gondját viselje. 

Fiai Imre, György és János, az országbíró, a ki a mo-
hácsi csatában esett el. János (1514- 1518) Közép-Szolnok és 
Kraszna vármegye főispánja, 1510-ben főétekfogó, 1513-ban 
főpohárnok. 1505-ben György és János zálogba veszik Kusalvi 
Jakcsi Lászlótól, nejétől Krisztinától és fióktól Györgytől a 
középszolnoki Hadad, Kusaly, Frked, Szér, Bogdánd, Korond, 
Nádasd, Beitek, Aad, l jlak, Yicsa, Böősháza, Széplak, Hor-
vát. Benedekfalva, Köőd, Kelencze, Nagyszeg, Aranyosfalva 
birtokokat, Onosthew prsediumot és más, beregmegyei bir-
tokokat 000 arany forinton. György középszolnok és kraszna-
várniegyei főispán Mayadi Istvánnal, aztán ugyancsak Mayadi 
Istvánnal, Jánossal és Györgygyei 1508-ban beüt Ilosvai Gör-
bet és Tarnosi Cseh Zsigmond birtokaira, meg is idézik mind-
nyájokat, a miért megtámadták s részben elfoglalták Ilosvai 
Görbét Pál és leánya, T. Cseh Zsigmondné Margit ilosvai jó-
szágait." György magára vállalja zálogjogon özvegy Kusalvi 
Jakcsi Lászlóné Anna Hadad, Apácza, Bogdánd, Korond, L'jlak, 
Vicsa, Böősháza, Benedekfalva, Horvát, Széplak, Köőd, Kelen-
cze és Szér részbirtokainak a védelmét, a melyeket ez férjétől 
nászajándékul kapott. De Anna kiköti, hogy ha Yelenczéből 
1509 Szent Mihály napjára visszatér, azonnal per nélkül 
kapja vissza; ha nem, akkor Drágfi a lekötött paraphernalis 
összegben tartozik azokat a rokonoknak visszaadni, ha ezek 

1 Orsz. lvt. Km. conv. lad. 26. 1). n. 35. — 2 Gencsi-lvt uro 882. 
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vissza akarják venni.1 Drágfi György és János zálog czímén 
beiktatják magukat ílosvai Görbét Mihálynak ilosvai, lompérti, 
hosszúmezői, majádi, derzsidai, szoldobágvi és babukteleki 
részbirtokaiba.2 György a kolozsmonostori konventnek julius 
9-diki ajándékvalló levele szerint Görcsön, Böősháza és Szép-
lak középszolnoki birtok felét édes anyjának ajándékozza.3 

Julius 11-dikén özv. Drágfi Bertalanné e birtokok felét a 
a kusalyi apáezaknak (Kwssal városi oppidum Ferencz-
rendű apácza-zárda) ajándékozta.4 1512-ben János és György 
megint zálogba veszik Kusalyi Jakcsi Lászlótól a fentebb elő-
sorolt részbirtokot.5 

Bélteki Drágfinak 1519-ben Debrenben egy Farkas János 
jobbágya van, a ki jelen van a szomszédos birtokú ura sze-
mélyében, a mikor a Kis-Dobai Szabó Tamás fiainak átadják 
a Kis- és Nagy-Dobán és Adon levő részjószágokat. 

1519 október 8-dikán II. Lajos átírja a Palóczi Mihály 
nádor 1435 április 21-dikén kelt perhalasztását és Hédervári 
Lőrinez nádor 1447 junius 21-dikén kelt Ítéletét a János, más-
részt Báthori Miklós fia István és Báthori János fia János 
közti perben, Somlyó vár, Perecsen, Somlyó, Csehi, IIidvég, 
Györtelek, Kerestelek birtoktartozékaiba való iktatás, illetve 
ez ellen való ellentmondás, tiltakozás tárgyában. János tár-
nokmester kielégítette özvegy Dománhidai Mátyásné Keczeli 
Szele Zsófiát apja, Márton és férje javaiból, mire ez 1520 
február 8-dikán menedéket vall Drágfinak.6 1522 szeptem-
ber 16-dikán ugyancsak ő megveszi Dobokai Miklóstól az 
egész Egregyet és Romlottat meg Ivékes-Nyárló, Ordögkút és 
Csőm őrlő falvak felét. 1524 január 12-dikén zálogba veszi 

1 Gyulafi László fiai: László, István és László számára 1584-ben kiadott 
protonotariusi átiratban. GKG. marosnémeti lvt. cista C. fasc. XII. — 2 Gencsi-
lvt. nro 67. — Dl. 36.405. Michael p. 275. n. 1. — 4 Hederwarai Imre bán 
leánya Dorothya, Belthewki Dragffy Bertalan özvegye, a kwssali Ferenczrendű 
apáczazárda harmadrendű apáczája. Dl. 36.405. Michael p. 278. n. 1. — 5 Lelesz, 
Prot. 2. fol. 121. an 1512. — 6 Dl. 36.402. Km. Prot. Magn. p. 167. n. 1. 
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Zsombori Péter és Benedek farkasmezői birtokát.1 1524 már-
ezius 11-dikén II. Lajos király előtt és királyi jóváhagyása 
melleit a maga és fiai nevében magszakadás esetén Kanizsai 
Lászlót és fiait, a ki Katalin férje volt, e Katalin pedig test-
vérének (III. Györgynek) a leánya fogadta örököseiül minden 
birtokára, többek közt a Közép-Szolnokban fekvő Kővár és 
Cseh várakra, nemkülönben a Külső-Szolnokban fekvő Pa-
ezalon levő nemesi kúriájára nézve. Hasonló értelemben jár 
el vele és fiaival szemben Kanizsai László is," a kinek bir-
tokai már nem itt vannak. János zálogba vette Somi Gás-
pártól ama borzovai birtokot, melyet ez a nevezett Zsom-
boriaktól bírt zálogban. 1526 márezius 1-sején e két Zsombori 
a nevezett két birtok vissza bocsátásáért és bizonyos összeg 
fejében az őrmezői birtokukat zálogosítják el Drágfinak.3 

Jánostól s Váradi Annától született 1506-ban (?) Gáspár s 
1507-ben Boldizsár. Gáspár 1529-ben Somlyói Báthori István, 
erdélyi vajda leányát Annát vette feleségül, két fiók született, 
György (1552-ben főispán, 1555-ben halt meg) s (1544-ben) 
János. Gáspár 1530-ban Kraszna- és Közép-Szolnok vármegye 
főispánja. Mint már tudjuk, «a reformáta vallásnak híve és 
nagy terjesztője».4 A váradi káptalannak 1532 pünkösd előtt 
való pénteken kelt levele szerint Gáspár személyében Mind-
szenti Seraphin tiltakozott az ellen, hogy Kusalvi Jakcsi Mihály 
a váradi káptalannal és királyi emberrel a szomszédok meg-
hívása nélkül akarta elfoglalni Csehet egy itéletlevél alapján, de 
a csehi biró a jobbágyokkal elűzte őket.5 1533 május 18-dikán 
a káptalan szintén jelenti János királynak, hogy a Gáspár 
részére kiküldötte embereit Kusalvi Jakcsi Mihály ellenében, 
hogy Csehet annak visszaadják, de Jakcsi embere elűzte őket. 
E káptalan, más, kelet nélküli jelentése szerint is, kiment 

1 Dl. 36.400. Km. Prot. R. min. p. 79.; 205. n. 1. — 2 Gr. Károlyi Ívtár 
III. 150. lap. — :í Dl. 36.402. Km. Prot. p. 290. n. 1. — 4 Szirmai: Szatmór, II. 
164. — 5 1584-ben Gyulafi László fiai: László, István és László számára kiadott 
protonotariusi átiratban. GKG. marosnémeti lvt. C. fasc. XII. 

Dr. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monographiája. II. 2 4 
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Csehbe, hogy Drágfi részére azt felbecsülje, körüljárja és a 
bírságot felhajtsa, de Jakcsi nem engedte.1 János királynak 
Budán 1533 augusztus 26-dikán kelt oklevele szerint, midőn 
Budán gyűlést tartott, Bekeni Benedek királyi személynök 
előadta, hogv ő a király megbízásából Tasnádon járt Jakab 
nap után való hétfőn egy, Drágfi Gáspár felperes, Szolnok-
és Kraszna vármegyék főispánja és Kusalyi Jakcsi Mihály 
alperes közt ilj. Jakcsi László fiának Jánosnak középszolnoki 
Cseh, Sülelmed, Tóhát, Nvíres, Csokmánv, Kazol, Aranyos-
mező, Bikácza és Felső-Várcza részbirtokaiért régebben kelet-
kezett per elintézése végett. Akkor Drágfi ügyvédje Szakácsi 
Perjemessi Máté régi okleveleket mutatott föl, melyek szerint 
e birtokokra nézve új Ítéletet engedélyeztek. A végső Ítélet 
Drágfinak adja e birtokokat. A nagyváradi káptalan 1538 
Egyed napján kelt levele szerint Gáspár és András örökre 
megveszik Almosdi Csire Fereneznek a középszolnoki Peér, 
Ete, Szeődemeter, Úsztató, Hadad, Horvát, Széplak, Csán, Vi-» 
csa és mindkét Szoporban levő részjószágait meg más bihar-
vármegyei birtokait. Ezt Gáspár kérelmére János király Sze-
benben ez év Szent Márton napján átírta és megerősítette, ha-
sonlóképen Ferdinánd király Prágában 1544 január 28-dikán, 
a mikor ezen Gáspár Közép-Szolnok és Kraszna vármegyék 
főispánja.2 1539-ben Gáspárt, a ki megtámadtatta Magyar- és 
Oláh-Csaholy birtokokat, az otthon talált embereket elverette, 
ezek apró marháit elhajtatta, okozván ez által több mint 
4000 forint kárt, megidézteti Artánházi Bornemisza Boldizsár." 

1543-ban Drágfi Gáspár patakfalvi, örményesi, kolbasz-
falvi, somosi, köődi, borzlyuki, felsőberekszói, alsóberekszói, 
egerbegyi, középsővárczai jobbágyai 1—1, csáni, usztatói, 
alsószopori, felsőszopori, kucsói, felsőszivágyi, nagybaboczai, 

1 A váradi káptalannak 1578 november 11-dikén Gyulafi László számára 
kiadott átiratában. GKG. A. fasc. II. — - A protonotariusnak 1584-ben Gyulafi 
László és fiai: László István és László számára kiadott átiratában. GKG. ma-
rosnémeti lvt. cista C. fasc. XII. — :í Lelesz, Act. an. 1539. nro 31. 
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nagvszegi, alsószivágvi, alsóvárczai, felsővárczai, tótfalusi, 
kisnyiresi jobbágyai 2 2, etei, bajomi, mojgrádi, nagy-go-
roszlói, kisgoroszlói, tóbáti, bikáczai, gardánfalvi jobbágyai 
3 3, brédi, paptelki, szélszegi, illésfalvi, dabjoni jobbágyai 
4 4, fürményesi, horváti, györteleki, égerháti jobbágyai 6 6, 
náprádi, paezali, inói, széplaki jobbágyai 8 8, ardói, sülel-
medi jobbágyai 9—9, királyterebesi jobbágyai 10, görcsöni 
jobbágyai 11, monói jobbágyai 13, udvarhelyi jobbágyai 10, 
csehi jobbágyai 80 kapuszámnyi adót fizettek, mosóbányai 
jobbágyait egy kapu után sem adóztatták meg; Vadafalván 
az ő részén csak 2 szabadost találtak.1 

Gáspár birta a krasznavármegyei Ilosván levő Péterágat 
is nemesi kúriával.'2 1544 január 29-dikén Ferdinánd király 
meghagyta a leleszi konventnek, hogy Gáspárt és Andrást, a 
János király megerősítette oklevél alapján iktassa be Peér, 
Ete, Szeődemeter, Úsztató, Hadad, Horvát, Széplak, Csán, 
Vicsa és mindkét Szopor részjószágokba, a mit a konvent 
még ez évben teljesít, de Csáki Zsófia özv. Csire Ferenczné, 
Bethleni Farkas, Valkai Miklós, Erdőhegyi Imréné Margit, 
Csaholvi Péterné Hedvig, Sarmasági Lászlóné Erzsébet és a 
váradi püspök ellenmondanak, kiket a konvent ezért meg-
idéz. Gáspár hatalmasul foglalta el Jakcsi Mihály apjától a 
böősházi részbirtokot is és azután átadta Böősházi Literátus 
Ferencznek, a kit 1547-ben int meg az említett Jakcsi Mihály 
ama részbirtok ügyében 3 1548 előtt Gáspár cserébe adott 
Kusalvi Jakcsi Mihálynak a középszolnoki Udvarhely, Szép-
lak. Inó és Bikácza birtokokon 11 jobbágyot és még más 
hármat.'1 Gáspár elzálogosította a krasznavármegyei Somlyó, 
Kraszna, Goroszló, Balla, Baksa, Meszesalja, Rézalja birtokait 
Szaniszlófi Báthori Andrásnak, Kristófnak és Istvánnak.5 

1 Dical. — 2 Szgy. — :í Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 2. uro 54. — Orsz. 
lvt. Km. conv. lad. 26. B. n. 17. — 5 A leleszi káptalan zálogosító levele a 
károh fehérvári káptalannak Bánfi Dénes, Farkas és Ferencz előterjesztésére ki-
adott 1760-diki átiratában. Bl. fasc. .IJ. no 5. 

2 4 * 
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Gáspár íiait, Jánost és Györgyöt, 1546-ban iktatták be a 
«biharmegyei» mindkét Paezal és a szolnokmegyei Csög rész-
birtokokba.1 1547-ben Somlyói Báthori Anna, mint György 
gyámanvja megintette Kusalyi Jakcsi Mihályt, a ki hatalmas-
kodott előbbinek györteleki jobbágyain és ott kárt okozott, 
továbbá levágta előbbi Cseh várában a nyakkalodát.2 Bélteki 
Drágíi Gáspár fiának Györgynek a gyámja Homonnai Druget 
Antal, meg ennek Cseh várbeli tisztjei egy Újfalu nevű falut 
építtettek, Kusalyi Jakcsi Mihálynak s Drágfi Györgynek Nagy-
szeg birtokán meg elfoglaltak Jakcsi birtokából Dabjon felől 
57 földet a rajtuk élő jobbágyokkal együtt, Horvát felől pedig 
körülbelül 100 földet, a miért is Jakcsi 1547-ben meginti 
Drugetet meg a csehi tiszteket.'5 (iyörgy gyámanyját 1548-ban 
is megidézteti Jakcsi Mihály azért, mert e Mihálynak meg a 
fenti Györgynek Nagyszeg birtokán egy Kisszeg, másként 
Újfalu nevű villát állított fel és elfoglaltatott előbb Jakcsi 
Istvánné, majd Matuznai Györgyné Katalin kezéből egy nagy-
szegi jobbágytelket, a mely az említett Mihályé, azonkívül 
bizonyos szántóföldeket.4 Jakcsi Mihály továbbá János fiának 
Gáspárnak fiát, Györgyöt és ennek gyámját, Druget Antalt 
az iránt is megintette, hogy bocsássák vissza Jakcsi László 
nagyszegi részbirtokát, melyet zálogban bírnak." Druget Antal 
özvegyét, Annát megidézik Perényi János és neje a fenti Gás-
pár nővére Zsófia, hogy engedje át az említett Drágfi Gáspár 
fiát Györgyöt meg nővérét Magdolnát felnevelés végett, annak 
Erdőd, Kővár, Cseh, Sólyomkő várait és kastélyait meg erdő-
szádi curiáját összes tartozékaikkal együtt gyámi megőrzés 
végett, a mit az özvegy Drágfi végrendelete ellenére eddig 
nem tett meg.6 Özvegyét, Annát, 1548-ban Báthori István, 
András és Kristóf testvérei a leánynegyed fejében 2000 forint-
tal kielégítették.7 1549-ben Drágfi özvegyének felső berek szói, 

1 Lelesz, Stat. D. 217. — 2 U. o. act. an. 1517. fasc. 2. nro 51. — :! U. o. 
nro -19. 4 U. o. 1548. fasc. 2. nro 47. — •"* U. o. an. 1547. fasc. 3. nro 33. -
<! U. o. nro 5. — " Hl. fasc. KK. nr. 9. 
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vicsai, nagyszegi, egerbegyi, középvárczai, felsővárczai, tót-
falusi, felsőszivágyi, örményesi, patakfalvi, mosóbányai, borz-
lyuki, alsóberekszói, tóháti, köődi, somosfalvi, kolbászfalvi, 
mojgrádi, uszlatói jobbágyai 1 1, alsóvárczai, alsószivágvi, 
gardánfalvi, nagybaboczai, kisnviresi, papteleki, brédi, kucsói, 
bajomi, nyírmoni jobbágyai 2 2 kapu után fizettek adót ; (az 
utóbbi helységben 1554-ben már semmit sem találtak a fenti 
özvegy részén); az illésfalvi, szélszegi, nagygoroszlói, kis-
goroszlói, bikáczai, alsószopri, felsőszopri jobbágyai 3 3, 
horváti, etei jobbágyai 4 4, égerháti, győrtelki jobbágyai 
5 5, náprádi, görcsöni jobbágyai 7—7, széplaki jobbágyai 8, 
inoi jobbágyai 9, monói jobbágyai 14, paczali, sülelmedi, 
udvarhelyi jobbágyai 15 15, ardói jobbágyai 18, csehi job-
bágyai 45 kapuszámnyi adót fizettek; az ő részén 1 szegénv 
és 2 új ház volt Redefalván; 4 szegényt találtak Gsányban; 
5 új házat találtak Újfaluban; 2—2 szegénye volt Kis-Babo-
ezán és Kelenczén, 1 szegénye Papfalván; vadafalvi jobbágyait 
nem adóztatták meg, mert az egész helység leégett, úgyszin-
tén 1553-ban sem (onmino combusta).1 

1551-ben Ferdinánd király Drágfi Gáspár fia György ér-
dekében átír és megerősít egy, a néhai Bélteki Drágfi Berta-
lan birtokaira vonatkozó oklevelet. A birtokok a következők: 
a beregvármegyei Bene, Nagy- és Kis-Musaly, Oroszi, továbbá 
a középszolnoki Kusalv és Szér possessiok, melyeket Drágfi B. 
1494-ben kapott vissza Kusalyi Jakcsi Fereneztől, de értök 
ugyanekkor át bocsátotta a már fönnebb elősorolt birtokokat. 

1552-ben Györgyöt, mint szomszédot, megidézték, a mi-
kor beiktatták Zilahi Székely Jánost egy zilahi udvarházba.2 

1553-ban Drágfi úrnőnek nemesi kúriája volt Kis-Pacza-
lon; ilosvai jobbágyait másfél kapu után rótták meg adóval. 

1553-ban Kusalyi Jakcsi Mihály panaszt emelt az ellen 
hogy Gáspárné, Báthori Anna és gyámolt íia György meg-

1 Üical. — 2 Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. S. nr. 45. 
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hagyására ezen Anna második férje, Báthori György meg 
előbbieknek Csehvárbeli várnagya magukhoz vévén György 
41 györtelki jobbágyát, fegyveres kézzel törtek be Mutos 
birtokába és innen sok lábas marhát elhajtottak. A marhák 
nagyobb részét visszaadták ugyan, de a kisebb részt részben 
elhajtották, részben pedig leölték. Majd a várnagy magához 
vévén három györteleki jobbágyot, felgyújtotta Jakcsi egy 
mutosi jobbágyának az istállóját. A király parancsára e ha-
talmaskodóival megidézték.1 

1553-ban említve van, hogy Drágfi gyámsága alatt áll 
Czikófalva, a hol 9 kapu után adóztatták meg az erdődi plé-
bános jobbágyait. 

1554-ben Drágfi György etei jobbágyai 5, újfalusi job-
bágyai 7, nagyszegi jobbágyai 3, nyírmoni jobbágyai 1 kapu-
számnyi adót fizettek.2 

1555-ben az ő középszolnokmegyei Cseh, Horvát Sülelmed, 
Ardó, Böősháza, Udvarhely, Inó, Széplak, Egerhát, Czikó-
falva, Debren, Görcsön, Monó, Vicsa, Kis- és Nagy-Babocza, 
Nyíres, Rhedefalva, Somos, Bikácza, Felső-, Alsó- és Középső-
Várcza, Győrtelek, Szélszeg, Aranymező, Kozla, Csokmán, 
Tóhát, Köőd, Kelencze, Náprád, Kis- és Nagy-Goroszló, Ku-
csó, Paptelek, Bréd, Mojgrád birtokaihoz — úgy látszik -
a kincstár, Báthori András vagy György, Ország Kristóf, Pe-
rényi János fiai, sőt mások is igényt támaszthatnak, a mi 
ellen Kusalyi Jakcsi Mihály fiai: Boldizsár, Mihály és András 
tiltakoznak." György szintén főispán, 1555-ben halt meg. 

A Drágfi család Györgyben, Gáspár fiában halt ki. Gás-
pár özvegye, mint láttuk Drugethez, azután Báthori György-
höz ment férjhez. E Báthori Györgynek adományozta 1560. 
Izabella és János Zsigmond Erdőd, Kővár és Szilágy-Cseh 
várakat és Solyomkőt, ez utóbbi Biharban. Sőt Izabella György 
magtalan elhalálozása után ennek birtokait Középszolnokban: 

1 Orsz. lt. Km. conv. lad. 26. I. n. 5. — 2 Dical. :í GKG. A. fasc. XX. 
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Kővárt, Cseh várát, a Paczalon, Daróczon, Görcsönben, ívol-
tón, Katalinfalván és Kapnikbányán lévő nemesi telkeket még 
1556-ban Báthori Györgynek, Szatmár, Szabolcs, Középszol-
nok és Kraszna főispánjának és Somlyai Báthori Annának s 
örököseiknek adományozta.1 

A váradi káptalannak 1560 Márk napján kelt levele sze-
rint Izabella és János Zsigmond Báthorinak adták Drágfi 
összes birtokait magvaszakadás miatt, de Báthori György és 
neje Báthori Anna visszaadták Sólyomkő várát a hozzátar-
tozó falvakkal Drágfi János (országbíró) leányának Magdol-
nának s csak Sz.-Cseh várát tartották meg.2 

1561 előtt Bélteki Drágfi Gáspár elfoglalta Almosdi Csire 
András leányának, Yalkai Miklósné Petronellának több bir-
tokát, melyeket annak halála után neje Báthori Anna bír t ; 
ezt most Yalkainé följelentette.3 János Zsigmond megparan-
csolja 1561 augusztus 14-dikén Közép-Szolnok vármegyének, 
hogy Drágfi Gáspárnét és második férjét Báthori Györgyöt a 
hatalmaskodások és különösen Vicsa, Horvát meg Széplak 
birtokok elfoglalásáért idézze meg. Az alpereseket, kik meg 
nem jelentek, elmarasztalták s ez alapon Báthori István 1572 
május 15-dikén elvetette a birtokokat. Drágfi Gáspár és Csire 
Ferenez között szintén ezekért a bir tokokért folyt a per.4 

Gáspár testvérének, Magdolnának, paczali jobbágyait 15 
kapuszámnvi adóval rótták meg 1570-ben, bajomi jobbágyai 6, 
etei jobbágyai 5 kapuszámnvi adót fizettek.5 

1572 november 2-dikán, Bélteki Drágfi György magva-
szakadtával Bátóti Gyulafi László kapta aztán Báthori István-
tól Benedekfalvát.6 

1573-ban tanuvallatást tartanak Gyulafi László kérésére 

1 Gr. Károlyi ltár 111.289. — 2 GKG. marosnémeti lt. eista C. fasc. XXI. 
:í U. o. A. fasc. II. — 4 Báthori Istvánnak Csire Petronella Valkai Miklósné fel-
peres és Gyulafi László meg Horváth Boldizsár alperesek ügyében 1572 május 
15-dikén Közép-Szolnok megyéhez intézett, már ismert parancslevelében. GKG. 
A. fasc. II. — 5 Dical. — (i GKG. A. fasc. I. III. 
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a középszolnoki Benedekfalván arról, hogy e birtokot Drágfi 
János Vajda Jánosnak adta és kihallgatnak völesöki, gör-
csöni, újlaki, monói, czikói, nagyszegi, nagydobai, lelei és 
bőn vei jobbágyokat, a kik azt tudják.1 

1577-ben egy Drágíi-féle ilosvai jobbágyért per folyik 
Ilosvai Dobai János és Dobai Miklós között." 

A Drágfiak kihalása után a bélteki uradalom Lónyai-
birtok lett s a Lónyai utódok adták cl Károlyi Sándornak 
30000 írtért (1713). 

A Drágfiak czimere — Szirmai szerint — Drágfi Berta-
lannak egy 1497-diki pecsétje u tán: fennálló vasmacska ko-
szorúval körülvétetve, oldalt két csillag, a tetején B. 1). \V. T. 
azaz: Bartholom Drágfi Wajvoda Transylv.51 Nagy Iván is egy 
horgonyos czímert közöl.4 A Drágfiak igazi czimerét a Vasár-
napi Újság közölte 1864-ben. E szerint az nem horgony, ha-
nem lövésre készen tartott íj. A czímert P. Szatmári Károly 
az erdődi várpalota faláról rajzolta.5 

A czímer egyébként látható a szilágycsehi templom bol-
tozatán s az ardói templom egyik támfalán. 

1 GKG. A. fasc. I. III. — 2 Gencsi lt. No. 546. — Szirmai: Szatm. vm. 
1840. II. 164. 1. — * Nagy Iván III. k. 180. 1. — 5 Vas. Ujs. 1864. 15. sz. 

A DKÁGFI-CZÍMEK. 
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(Gyulaffi. Gyulaffy. Gwlafiy. Gliyulaffy, 157H. Giulaffi, 1(504. Giulaphi 1(505). 

A Kátóti Ciyulafi-család Lászlóval1 származott át a Du-
nántúlról a császár, király szolgálatából Erdélybe. A Bá-
tboriakkal való rokonsági összeköttetés s kiváló szolgálatai 
révén főkép Közép-Szolnokban nyer gazdag birtokokat. 

E László (tábornok) nyerte János Zsigmondtól (1569 
márczius 19-dikén) Cseh várát a hozzátartozó falvakkal, hogy 
Báthori György hűtlenségbe esett. Megvetette a Miksa biro-
dalmában levő összes birtokait, s hűséget esküdött János 
Zsigmondnak." Majd Báthori Istvánnak vált kedvelt emberévé. 
Még 1551-ben János és László (egr.) meg nővérük Druget 
Gáborné Fruzsina (e III. László gyermekei) megintik Somlyai 
Báthori Szaniszlófi Imrét, Gáspárt, Eleket és Jánost arra, 
hogy adják ki néhai Somlyai Báthori Szaniszlófi Jánosnak 
Somlyó, Perecsen, Hidvég, Újlak, Szoros, Maiadé, Csehi, Ba-
dacson, Györtelek, Kerestelek, Gvulakuta, Endrefalva meg más, 
szatmár- és szabolcsvármegyei javaiból az előbbieket meg-
illető negyedet.:í 

László szereplése vármegyénkben az 1569. évvel kezdő-
dik. Mindjárt ebben az évben hallunk embereiről, a kikkel 
elfoglaltatta Valkai Miklósnak és leányának Zsombori Lászlóné 
Zsuzsánnának Köőd birtok határán fekvő Bakszeg nevű rész-
jószágát. Ezt az ügyet K.-Szolnok vármegye Báthori Ivristóf-

1 Nagy Iván családfáján III. László, neje Forgách Margit. IV. k. 481. 1.— 
2 GKG. A. fasc. I. János Zs. aláírása s papírpecsétje. — :í Lelesz, Act. an. 1551. 
fasc. 4. nro 5. 
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nak 1577 február 21-dikén hozzá intézett meghagyása alap-
ján tárgyalta is és az alperes Gyulafit, ki meg nem jelent, el-
marasztalta. Ezen az alapon a felperesek érdekében Pistáki 
Lukács deák a birság felhajtását sürgeti és új idézést kér.1 1570 
július 19-dikén már országgyűlésre hívja Báthori István, ki 
azt írja, hogy négy nap alatt nála legyen, mert oly dolog áll 
előttük, mely semmiféle késedelmet nem enged.2 

Aprólékos birtokbeli dolgairól hallunk sűrűn 1572-ben. 
(iyörtelek birtoka határos Wesselényi Hadad birtokával, ezért 
S. Báthori Zs. meghagyja a középszolnoki alispánoknak és 

. szolgabiráknak, hogy a Wesselényi részéről kívánt határ-
járásra Gyulafit is hívják meg.3 Közép-Szolnok vármegye 
megidézi Márton után való csütörtökön, mert nagyszegi job-
bágyai által hatalmaskodott és elfoglalta Drághi Károly László 
Bik mordál makkos erdejét.4 Emberei Szilágy-Cseh városában 
is hatalmaskodtak. (Mint felperes Károlyi László szerepel)5 

S még másutt is: deczember 14-dikén Báthori István meg-
hagyja Közép-Szolnok megyének, hogy őt és jobbágyait idéz-
zék elébe, mert Bőnyei György előadása szerint ama jobbá-
gyok Oláh-Nádasdon 50 frt kárt okoztak neki; őt elfogták, 
elverték; sok kocsit elvittek, erdeit is elfoglalták,6 majd 
Zsombori Lászlóné Yalkai Zsuzsánnával áll szemben, mint 
alperes, ama perben, melyet utóbbi néhai Báthori Gvörgyné 
Annával is folytatott. A kitűzött napra sem Gyulafi, sem 
ügyvédje Horvát Boldizsár nem jelent meg, a miért el is 
Ítélték.7 O és Horváth Boldizsár alperesek Radvánczi Márton 
megbízottjuk által folytatják Zsombori Lászlóné Zsuzsánna 
felperes megbízottjával, Sándorházi Jánossal a Drágfi Gáspár 
és Csire Ferencz között úgy látszik Vicsáért, Horvátért 

1 Báthori Kristófnak 1577 márczius 31-dikén Közép-Szolnok vármegyé-
hez intézett itélölevele. GKG. marosnémeti lt. cista A. fasc. 11. 2 Csonka levél. 
C. o. C. lásc. XIX. — U. o. A. läse. I. III. — 4 Báthori Istvánnak 1572 május 
31-dikén Közép-Szolnok vármegyéhez intézett levele. U. o. 5 U. o. A. fasc. 
II. H « U. o. — " U. o. C. fasc. XIX. 
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és Széplakért támadt pert, de Báthori István meghagyja íté-
let levelében Közép-Szolnok vármegyének, hogy az alperesek 
birtokain hajtsa be a bírságot, jár ja körűi és becsülje meg 
javaikat.1 Majd ők Valkai Miklósné Csire Petronellával álla-
nak szemben. Bajok e per Báthori (iyörgy és neje Báthor 
Anna halálával szállott. A kitűzött időben az alperesek nem 
jelentek meg, sőt megbízottat sem küldöttek arra.2 1572 nov. 
2-dikán hű szolgálataiért kapta S. Báthori Istvántól Bélteki 
Drágfi György magvaszakadtával Benedekfalvát; de a beikta-
tásnak özv. Benedekfalvi Vajda Gáspárné Szilágyszegi Eufro-
sina és a rokonság ellentmondottak.3 

Már ebben az évben veszélyben foroghatott az urada-
lom, a mint két apró följegyzésből sejtjük. 1572-ben az ural-
kodó Lászlónak (mfc.) akarja adományozni Cseh várát, mi 
ellen tiltakozik Xyalábi Prini István.4 1573-ban is tiltja Pe-
rcnyi István Cseh vár lefoglalásától.5 

1573-ban kérésére és fejedelmi parancsra a középszolnoki 
szolgabirák tanúvallatást tartottak Benedekfalván és völesöki, 
görcsöni, újlaki, monói, czikói, nagyszegi, nagydobai, lelei 
és bőnyei jobbágyokat hallgatnak ki, a kik tudják, hogy 
Drágfi János Vajda Jánosnak adta Benedekfalvát.6 Somlyai 
Báthori Istvánnak András utáni csütörtökön kelt levele sze-
rint Radvánczi Márton, Rátóti Gyulafi László megbízottja, 
mint fölperes Sarmassághi Miklós ellen törvényben állt, de ez 
nem jelent meg.7 1574-ben emberei karddal űzték el Közép-
Szolnok vármegyét, mert ez Zsombori Lászlóné Valkai Zsu-
zsámul felperes érdekében kijött volt a Csire-rész, Széplak 
és Vicsa birtokok fölbecsülése, a javak elhordása és a pénz-
bírság felhajtása végett.8 De másfélszáz forintot s ötven ka-
langya búzát adott Bőnyei György, középszolnoki lakosnak 

1 GKG. A. fasc. II. — - U. o. C. fasc. XIX. — a U. o. A. fasc. I. III. — 
4 Lelesz, Signat. Lib. 3. folio 137. — 5 U. o. Lib. 4. folio 24. — e GKG. A. fasc. 
I. III. — " U. o. C. fasc. XXI. — s U. o. A. fasc. II. 
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(bizonyosan a föntebb említett hatalmaskodásért), mit utóbbi 
augusztus 3-dikán elismer.1 

S. Báthori Istvánt hűséggel szolgálta különösen Békés 
Gáspár ellenében, ezért iktatták be 1575 szeptember 18-dikán 
a középszolnoki Inó és Kis-Goroszló meg a dobokavármegyei 
Őrmező, Füzes és Szent-Péterfalva birtokokba, melyek a 
hűtlenségbe esett Károlyi Lászlóéi voltak." 

1576-ban Xagy-Szegen jobbágyain Jakcsi Boldizsár job-
bágyai hatalmaskodtak.3 1577-ben az ő Szilágy-Cseh várában 
tanúvallatást tartanak, törvényt ülnek és jobbágyokat marasz-
talnak el, kik hatalmasul mentek volt kardos tilalmas erde-
dejére. Az erdőben talált ökrös szekereket Lászlónak ítélik.4 

Komornyik Mihály nem akar számot adni a szilágycsehi 
vár gazdálkodásáról. Erre a fejedelem László jelentésére 
1577 február 26-dikán meghagyta Közép-Szolnok vármegyé-
nek a megidézést, a vármegye e parancsnak eleget is tett.5 

S. Báthori Kristóf ez év augusztus 6-dikán ismét maga elé 
idézteti Komornyikot." De aztán augusztus 20-dikán arra kéri 
Komornyik Mihály, hogy ne számlálja a többi latrok közé; 
jámborul szolgálta és szolgálja mindig, a míg él, tehetsége 
szerint, adósságát személyesen megviszi, de most igen bete-
ges.7 Ugyanez a Komornyik özvegyének. Forgács Margitnak, 
is udvarbírája, a ki 1580-ban fenti Gyulafi fia László elő-
adása szerint Szilágy-Cseh várában és Köődön hatalmasko-
dott.8 Április 10-dikén Báthori Kristóf meghagyja Közép-Szol-
nok vármegyének, hogy idézze elébe Lászlót, kinek emberei 
Szilágyszegi Pál Györtelek és Lele birtokain hatalmaskodtak.9 

Majd szilágyszegi birtokára mentek, hatalmaskodtak és 300 
forint kárt okoztak,10 Németi Ferencz özvegye Balási Zsófia, 

1 GKG. C. iásc. XIX. — 2 U. o. A. fasc. II. — Báthori Kristófnak 1579-ben 
Mátyás után való szombaton kelt s Közép-Szolnok vármegye alispánjaihoz s 
szolgabiráihoz intézett meghagyásából. GKG. A. fasc. I. III. — 4 U. o. A. fasc. 
II. — 5 U. o. — *'' U. o. — 7 U. o. I. III. — s U. o. Báthori Kristófnak Közép-
Szolnok vármegye szolgabiráihoz intézett levele. — GKG. A. fasc. II — 1W C. o. 
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most Csáki Lászlóné, mint fölperes, ő mint alperes, állanak 
törvény előtt.1 Szeptember 2-dika után, mint alperes áll 
szemben megint Valkai Miklóssal és leányával, Zsuzsáimé-
val, kiknek szamosújlaki jobbágyait a mosóbányai erdőben 
elfogván, Cseh várába vitette és fogságban tartja.2 Báthori 
Kristófnak 157<S deczember 12-dikén kiadott parancsából is 
az látszik, hogy hatalmaskodott; jobbágyai 1000 forint kárt 
tettek Valkai Miklós Köőd bir tokán, 3 Valkaival később is 
hosszasan perelt. 1579 márczius 25-dikén Báthori Kristóf ité-
letlevelében egy jelentő levelet ad ki, mely szerint ez év ja-
nuár 7-dikén jelenti Közép-Szolnok vármegye a fejedelemnek, 
hogy Lászlót megidézték a fejedelem elé s meghagyták neki, 
hogy jobbágyait törvény elé állítsa a Valkai Miklóssal való 
ügyében.4 Báthori Zsigmond április 1-sején a Valkai Miklós, 
mint felperes és László, mint alperes közt támadt perben 
hét levelet ad ki az alperesnek.5 Április 21-dikén Báthori 
Kristóf meghagyta Közép-Szolnok vármegyének, hogy a László 
felperes és Valkai Miklós alperes között Újlakon és Mosó-
bányán jobbágyok okozta rongálás miatt folyó pert rögtön 
vegye fel.6 

Somlyai Báthori Kristóf (1577 április 29-dikén) László-
nak adta a János Zsigmondtól s Báthori Istvántól már neki 
adott Xagv-Babocza, Kis-Baboeza, Kolbászfalva, Redefalva és 
Somos, középszolnokvármegyei birtokokat.7 

A váradi káptalan 1578-ban Báthori Kristóf parancsára 
kiadta Lászlónak azon oklevelet, mely szerint János Zs. és 
Izabella 1560 előtt Drágfi György fimagszakadtával Báthori 
Györgynek és nejének, előbb özv. Drágfi Gáspárné Báthori 
Annának adták Szilágy-Cseh, Erdőd várát, Kővárt s t b 8 

1579 február 17-dikén a fejedelem meghagyta, hogy 
Lászlót iktassák be a magvaszakadt Bélteki Drágfi Gvörgy-

1 GKG. A. fasc. II. — - Középszolnoki szolgabirák 1579 április 13-diki ki-
adványa Gyulafi számára. U. o. — U. o. — '* U. o. — r> U. o. — <! U. o. XV. 
XVI. — 7 U. o. Sajátk. aláirás s Báthori-pecsét. — s U. o. C. fasc. XIII. 
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nek .középszolnoki Ivöőd és Kelencze részjószágába, meg 
Aranyosmező másként Aranyosvára prsediumába,1 Nagy-Szeg 
birtokába, de ez utóbbinak Jakcsi Boldizsár ellentmondott." 

László panaszt emelt, hogy az ő Nagy-Szeg birtokbeli 
jobbágyától a «Keorteowelyesy therföld» nevű földet Jakcsi 
Boldizsár jobbágya el akarta foglalni és sok fát elvitt, jól-
lehet először az ő jobbágya szántotta lel. Az ebből keletke-
zett pert a táblához felebbezték3 Szent György napja előtt 
Lászlónak és Jakcsi Boldizsárnak esküt kellett volna letenni 
valamely perben, de azt elhalasztották.4 1580-ban, mikor be 
akarták iktatni a középszolnoki Böősháza birtokba, megint 
Jakcsi Boldizsárban és Böősházi Menyhértben talált ellent-
mondóra.' ' 

Panaszára 1581 május 11-dikén meghagyta Báthori Kris-
tóf Közép-Szolnok vármegyének, hogv Perényi Lászlót, a kő-
vári várnagyot törvény elé idézzék, mert Gyulafinak a közép-
szolnoki Hanisa birtokán Kővárhoz tartozó jobbágyok hatal-
maskodtak." 

1585-ben László felperes ügyvédje Szőkefalvi Sámsondi 
András perel Szerdahelyi Imrefi János ügyvédjével Székely-
vásárhelyi Köpeezi Jánossal bizonyos arany-ingóságokért. ' 
László cseh-horváti 8 emberei, mint szomszédok, jelen vannak, 
mikor a fejedelem 1586 május 9-diki parancsára a közép-
szolnoki Benedekfalva, Kecskésfalva és Debreczen birtokokba 
be akarják iktatni Borsoló János itélőmestert.9 () és mások 
ellentmondanak, mikor Vajda Gáspár halála után birtokba 
akarják adni e birtokokat. Az ellentmondókat törvénybe idéz-
ték. de a pert 1587 május 3-dikán elhalasztották.10 

1591-ben Menyei Borbély György és Szilágyszegi Farkas, 
Közép-Szolnok vármegye szolgabirái. Hadadi Tamás, hites 
jegyző fejedelmi parancsra tanúvallatást tartottak László ré-

1 GKG. A. fasc. II. — - U. o. I. III. — :í U. o. — U. o. — 5 U. o. -
<! U. o. II. — ~ Báthori Zsigmond deczember 16-diki itélőlevele. U. o. — 8 A mai 
Oláh-Horvát. — GKG. A. fasc. II. 10 U. o. 
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szére a gardánfalvi s más középszolnokvármegyei falvakbeli 
közös földeket illetőleg.'1 

László fiai: István, László. Istvánról 1573 1591 közt van 
szó, a ki 1591 előtt halt meg. 1573 augusztus 21-dikén Bá-
thori Kristóf helybenhagyja, hogy László fia István Mikeházán 
Horváth Boldizsárt megjutalmazta, ennek Középszolnokban 
Horvát nevű birtokot ajándékozván, a melyben a fejedelem 
megerősíti.2 Részére Somlyai Báthori Istvánnak 1574 októ-
ber 15-dikén kelt parancslevele alapján határt járnak Nádas-
don s új határjeleket állítanak (ugyanezen alkalommal em-
lítve van Szilágv-Cseh is).:í A fejedelem 1580 augusztus 17-diki 
parancsa alapján a középszolnoki szolgabirák megidézik, mert 
Szilágy-Csehen néhány szolgájával lehuzatta özvegy Bőnyei 
György né Szécsi Borbála kocsijának a fedelét és összetörté 
a szekerét. Ezen özvegyet özv. Gyulafi Lászlóné Forgács 
Margit hivatta volt magához.4 Számára Közép-Szolnok al-
ispánjainak és szolgabiráinak 1581 október 14-dikén kelt 
jelentése szerint felső parancs következtében Lele birtokon 
tanuvallatást tartottak (iyulafi-pénzek hovaviteléről. Tanú volt 
a szilágycsehi városi prédikátor: Kisdobszai Dániel." 

1582-ben középszolnokvármegyei szolgabirák: Lelei Ivap-
Ivon Ferencz és Nagydobai Adorján Péter (Szent György 
utáni szerdán) jelentik a fejedelenmek, hogy felsőbb parancs 
következtében Szilágy-Csehben tanúvallatást tartottak István 
részére valami hamis kulcsokért, melyeket a meghalt Gyulafiné 
csináltatott. Hat tanút hallgattak ki, a kik közül Vérvölgyi 
Szabó Anna vallja, hogy mikor őt a kis László dajkájának 
Cseh be vitték, most tizen harmadfél esztendeje." István em-
berein Györtelkén Ippi Borsoló János emberei hatalmaskod-
tak és egyebek mellett 45 rőf daróezot is elvittek s fel is 
szabták nadrágnak. Ezért 1583-ban Egyed után való szerdán 

1 GKG. marosnémeti lt. cista C. fasc. XIX. — - U. o. — U. o. C. fasc. 
XXI. — 4 U. o. A. fasc. II. — 5 U. o. — « U. o. C. fasc. XIX. 
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S. Báthori Zs. meghagyja Ivraszna vármegye szolgabiráinak, 
hogy idézzék elébe Borsolót.1 Azután a szolgabirák Valkai 
Miklós érdekében hozzá mentek ki, hogy hatalmaskodó job-
bágyait adja ki és állíttassa törvényre.2 László a maga szük-
ségleteire fordította neje Forgács Margit első férjének Imrefi 
Jánosnak aranynemüit 2500 frt értékben, a mit halálos ágyán 
el is ismert; ezért ennek árvája János számára Tordai Vas 
Imre deák megbízott elégtételt kér László íia István mester 
alperessel szemben, kinek megbízottja Akosi Ividei Péter. Ez 
ügyben Báthori Zs. 1583-ban meghagyja Közép-Szolnok vár-
megyének, hogy Forgács Margit örököseitől vegye el mindazt, 
mi a felperest illeti.3 

1584-ben a fejedelem elé idézik Istvánt, ki ellen Szerda-
helyi Imrefi János ügyvédje, Ugrai Gergely új ítéletet kért.4 

1584-ben László fiainak : Lászlónak, Istvánnak levelet írnak 
át Drágfi-javakról.5 Istvánnak 2 horváti, 3 ardói és 3 
viesai jobbágyát megidézték, mint szomszédokat, a mikor 
Báthori Zsigmond 1584 november 0-diki parancsára be akar-
ták iktatni Zsombori Lászlót egy böősházi birtokrészbe, a 
mi ellen többek között Pestesi István, Cseh vára igazgatója 
is tiltakozott István és László nevében." 1585-ben a fejedelem 
elé idézték, mert Valkai Miklós középszolnoki köődi birtokán 
hatalmaskodott.7 Számára tanúvallomást tartottak Gardán-
falván arról, hogy az ő erdőit a farkasaszóiak pusztítják.s 

1591 augusztus 24-dikén Somlyai Báthori Zsigmondnak fogott 
bírákhoz intézett kiadványa szerint Istvánnak a farkasaszói 
s gardánfalvi birtokokról osztályt kellett volna csinálni István 
és Szakmáry Miklós deák közt. István meghalván, ezt most 
már a fogott birák tegyék meg László részére.9 

1608 deczember 13 előtt Istvánnal és Lászlóval pert foly-

1 GKG. A. fasc. I. III. — 2 U. o. II. — :! ü . o. — 4 A váradi káptalan je-
lentése április 17-dikén Báthori Zs. február 20-diki parancslevelére. GKG. A. 
fasc. II. — 5 GKG. C. fasc. XII. — ,J Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. Sn. 67. — 7 GKG. 
A. fasc. II. — s U. o. C. fasc. XIX. U. o. 
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tátott a középszolnoki Benedekfalváért Borsoló János, de ké-
sőbb átadta az arra vonatkozó leveleket Széchi Katának.1 

László (IV.) Szécbi Katát vette nőül. 1605-ben halt meg. 
Ez a Giulaphi László első férje Széchi Katának.2 Közép-Szol-
nok vármegye főispánja.8 

Mihály vajda 1599 november 4-dikéről Gyulafehérvárról 
Lászlóhoz, Közép-Szolnok vármegye főispánjához levelet ír, 
melyben azl mondja : «Miért hogy e mostani időhez képest 
a kegyelmed itt való jelenléte nálunk szükséges és kívánta-
lik, kegyelmedet intjük szeretettel s kérjük is: hogy kegyel-
med mától fogva tizenötöd nap előtt legyen jelen nálunk. 
Assecuráljuk kegyelmedet a mi hitünkre, hogy kegyelmednek 
se személyében, se marhájában és jószágában tőlünk hábor-
gatása és hántása nem lészen; kit ha kegyelmed supepfigiál, 
kegyelmeden azután ha mi esik, nem minekünk, hanem ma-
gának tulajdonítsa kegyelmed; mi kegyelmedet jó szívvel, 
szeretettel aeceptáijuk.» A november 20-diki generális gyűlé-
sen Kolozsvárott is jelen kell lennie, «hogy az több orszá-
gunkbeli hiveinkkel országunk megmaradására eoncludálhas-
s u n k V November 13-dikán így ír Gyulafehérvárról Mihály 
vajda: «A kegyelmed leveléből úgymond és a mi jám-
bor szolgánktól is megértettük a kegyelmed hozzánk való 
hívségét, melyet kegyelmedtől jó neven vettünk; nem is ké-
telkedünk semmit a kegyelmed hívségében, kiért mi is ke-
gvelmességünket ajánljuk kegyelmednek. Mi legyen penig az 
oka, hogy kegyelmed hozzánk most nem jöhet, azt is élt jük, 
de mégis intjük kegyelmedet, hogy a gyűlésre ezen novem-
bernek 20-dik napjára jöjjön ide hozzánk Fehérvárra ; igen 
kedves dolgot cselekszik kegyelmed.»5 

1595 május 4-dikén a gyulafehérvári káptalan előtt azt 
vallotta, hogy mivel «in hoc bellicoso temporis statu» a há-

1 GKG. A. tasc. VII. — 2 U. o. XV. XVI. — :í Szilágyi Sándor : Erdélyi 
onzgy. emlékek. IV. k. 419. 1. — 4 Gr. Kcmény-Nagyajtai: Eni. orsz. lört. tár. 
240. 1. — 3 U. o. 241. 1. 

Dr. PETIU MOH : Szilágy vármegye monograpliiüja. IÍ. 25 
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borúba mindenkinek nagy sereggel kell mennie, a sereg elő-
állíthatása végett elzálogosította dobokavármegvei Füzes és 
Szent-Péter birtokait Ravaszdi Györgynek '2000 írtért, mely 
összeget fel is vett.' 1603 október 3-dikán Hadadban kelt 
levelében elismeri, hogy Csáki István a Daróczbeli részjószá-
gát, hozzátartozóival, (Közép-Szolnok vármegyében» neki 1000 
forintért zálogba vetette, a mely jószágot visszaboesátani 
kö te le i ha Csáki vagy ennek maradékai az 1000 frtot lefize-
t ik ; 2 zálogba vette 14,000 forinton ugyancsak e Csáki István-
nak Erdélyben fekvő teljes vagyonát, Almás várát és egeresi 
kastélyát minden hozzátartozó jószágaival együt t ; 3 monói 
részbirtokát 200 írtért Dengelegi Miklósnak zálogosította el.4 

1603 szeptember 19-dikén Szilágy-Csehben kelt levele 
szerint Bogáti Menyhértnek adta volt zálogba Csáki István 
Szentmihály, Kis-Bákos és kendermezei jószágát hat ezer 
forintért. Ezeket a jószágokat Bogáti Menyhért «ugyanazon 
hatezer forintért» adta Lászlónak, ennek Bocsa és ahhoz tar-
tozó jószágáért. 

Gábor fejedelenmek 1610 június 22-diki levele szerint 
László sajátkezüleg írt és pecsétjével megerősített levelében 
kikötötte, hogy, a mikor Csáki István vagy utódai megvált-
ják Almást és Egerest, a kiszabott összeg mellé Erdélyben 
harminczkét ház jobbágyot is adjanak és bocsássák át Szent-
Mihályt, Rákost és Kendermezőt. 

Gyulafi Csákival úgy végzett, hogy «ha Csáki neki Er-
délyben harminczkét ház jobbágyot szerez s azt kezébe ad ja : 
a hatezer forintot a három faluról leszállítja és a derék jó-
szágot végzésünk szerint ha mikor énnekem Csáki István 
uram vagy maradéki a tizennégyezer frtot megadják, a há-
rom falut is a többi jószágokkal tartozzam azon tizennégy 
ezer frt summát megadva visszaboesátani vagy magamnak, 
vagy maradékomnak adja meg ő kegyelme.»'' 

1 GKG. cista A. fasc. II. — 2 Sajátkezű aláírása. GKG. C. fasc. XIX. — 
:í GKG. A. fasc. XVII. - '< Lelesz, Act. an. 1603. nr. 45.— 5 GKG. A. XVII 
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E László kezéhez vette Almási Sánta Ferencz fiainak a 
pénzét és Horvát János búzáját, a mit meg kell adni. 

1004 június 13-dikán igazolják Szilágyszegi Laczoka Fe-
rencz s nagvdobai Adorján György szolgabirák, hogy «mi 
vitettwnk Váradra eo felsége római császár számára Giulaffi 
László uram eo nga búzájából cassai zaztizennégy keób-
leóth.»1 

1609 előtt László egyik örökös jobbágyának a fia elszö-
kött Csehből, «minek két esztendeje sincs».2 

Végrendeletében (1604-ben) «minden jószágát várával 
egyetemben, mind őstől maradtat, mind pénzen vöttet» fele-
ségének hagyja, ha gyermekeinek magvaszakadnék, de mind-
addi g bírhassa telesége, Széchi Kata, a jószágot, még az őstől 
maradtat is, a míg azt a tízezer frtot meg nem adják fele-
ségének. mert ennyi pénzét költötte el. A mi a pénzes jószá-
got illeti, együtt kereste vele, azt tehát feleségére s gyerme-
keire hagyja; gyermekeik holta után pedig mindenestül Széchi 
Katának. Ezüstjét, aranyát, pénzét, drágaköveit feleségére s 
gyermekeire, Zsuzsanna s Borbála gyermekeit felesége gond-
viselésére bízza. 

IV. Lászlónak Zsuzsánnán, Borbálán kívül még egy fiú-
gyermeke is volt: Sámuel. A gyermekek 1627-ben osztoztak 
meg, miután Rákóczi Zsigmond adományozása következtében 
a birtok leányágra is átszállott. 

1605 október 21-dikén Lodi Simon elismeri, hogy a néhai 
Gyulafi László kezében volt ingóságait Gyulafi Lászlódétól 
visszakapta.3 

Rákóczi Zsigmond fejedelemnek 1607 márczius 25-diki 
levele szerint Széchi Katalin az özvegy s gyermekei: Sámuel, 
Zsuzsánna és Borbála a váradi káptalan némely kiadvá-
nyát mutatták fel, hogy azoknál fogva Szerdahelyi Imrefi 
János minden, a középszolnoki Cseh várára vonatkozó jussát 

1 GKG. A. fasc. XV. XVI. — » U. o. XVII. — U. o. 

25* 



3 8 8 Ii. RÉSZ. A VÁRAK URAI. . 

Lászlóra ruházta át s annak mindkét nemen levő gyerme-
keire.1 

1611-ben Gábor fejedelem az árváiknak: Sámuelnek, 
Zsuzsannának és Borbálának, meg Prépostvári Zsigmondnak 
és nejének, Széchi Katalinnak adta Gardánfalvát.2 

Néhai Gyulafi László elzálogosította volt a középszolnoki 
Gardánfalvát Nagybányai Sütő Györgynek. Ez ellen 1614-ben 
tiltakozik Gyulafirié Széchi Kata nevében ennek szolgája Szi-
lágycsehi Nagy István.3 

1618-ban a Rátóti Gvulafi László és felesége, Széchi 
Katalin gyermekeire: Zsuzsannára, Sámuelre és Borbálára 
átíratja Hadadi Wesselényi Pál a középszolnokvármegyei 
Zsibó birtokát 4500 írtért. (Zsuzsánna az ő felesége.)4 Szilágv-
Csehben 1627-ben Lokaesi Prépost vári Zsigmond né Széchi 
Kata, az első urától: a Rátóti Gyulafi Lászlótól maradt fia 
Sámuel, továbbá Liszti Ferenczné, Gyulafi Zsuzsánna, Kapi 
Andrásné Gyulafi Borbála, a Gyulafi Lászlóról maradt Cseh 
vár és jószágok, ingó-bingó marhák felől szerződésre léptek 
a következőképen: Széchi Kata és fia ((iyulaíi) Sámuel Liszti 
Ferencznének és maradékainak az egész Cseh jószágból az 
udvarhelyi udvarházhoz, az általa már előzőleg bírt jószág-
gal együtt adni fognak másfélszáz házjobbágyot örökségével 
együtt az egyes falvakban. Ezek mellé ezer Irtot. Már előbb 
ötezret adtak, Borbálának s maradékainak is adnak a csehi 
jószágból másfélszáz házjobbágyot. Monóban Széchi Kata s 
Sámuel az egész monói részjószágból öt házjobbágyot maguk 
számára választanak ki, azután a megmaradt részből Borbála 
is öt házjobbágyot választ, a többit igaz osztás szerint köz-
bírák osztják kétfelé és pedig egyik fele a Sámuelé, a másik 

1 A váradi káptalan oklevele 1604-ben Szent Háromság vasárnapja utáni 
csütörtökön kelt. GKG. C. fasc. I. — - Orsz. lt. kolozsm. conv. fasc. P. nr. 5. 
27. fiók. — :i A kolozsmonostori konvent 1614 május 13-diki levele. GKG. A. 
fasc. XV. XVI. — 4 1761 márczius 15-dikén a leleszi konvent lt.-ban összeirt 
oklevéllajstrom. (Szgy.) 
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le le a Borbáláé lesz. A puszta helvek Széchi Katának s Sá-
muelnek maradnak. A Monó melletti Nagy-Mocsár erdőhöz 
Borbála just nem tarthat, mert az eleitől fogva Cseh 
várához tartozott tilalmas erdő; de Széchi Kata s Sámuel 
megígérték, hogy mikor termése lesz az erdőnek, Borbála 
tized nélkül jártathatja rajta saját disznóit, mikor az övék 
is járnak, a monói jobbágy marhái is járhatnak ra j t a ; de 
ha makk lesz rajta, a tizeddel a jobbágyok Cseh várához tar-
toznak. A Mocsár-erdőből Borbálának a maga háza szüksé-
gére czédulával fát is adnak. Monó mellé adják Gardánfalvát, 
ha ezekből ki nem telnék a másfélszáz házjobbágy, akkor 
a többi faluból elégítik ki. Ha valamely házban két házas 
ember lakik, azokat, ha egy kenyeren vannak is, de külön 
marhájok van, két házjobbágy számába fogják betudni ; ha 
külön kenyeren vannak és marhával, de egy házban laknak 
és sem puszta házhelvök, sem házuk nincsen, hol házat épít-
nének, ilyeneknek vagy pusztaházat, vagy házhelyet öröksé-
gestül kell adni. A Gardánfalván levő öt pusztahelyet illető-
leg így szerződtek: Széchi Kata s Sámuel átengedik azokat a 
pusztákat Borbála asszonynak udvarházhelyért. Borbála ezzel 
megelégszik s Széchi Katától s fiától nem kiván semmi épí-
tést. de ezek mellé Borbálának is adnak hatezer forintot jó 
pénzül. A mely szőlőt Széchi Kata és Sámuel az udvarhelyi 
határon Zsuzsánnától elfoglalt, azt tartoznak visszaadni: a 
benedekfalvi szőlőket is, a Szongolith nevű szőlőhegyen levő 
szőlők is mind Zsuzsannát, s Borbálát illetik. 

A szerződés nyolcz pontból állt s azt Lokacsi Prépost-
vári Zsigmond, középszolnokvármegyei főispán, Nagyfalusi 
Serédi István, Balázsházi Balázsházv László, kövesdi Sarmasági 
László alispánok, Péri Horváth Lázár, Sulyok János, Sám-
soni Haranghi László, Szilágyszegi Pap János középszolnok-
vármegyei szolgabirák előtt kötöttek.1 

1 GKG. A. fasc. XV. XVI. 
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Hatalmaskodásokért és birtokfoglalásért is megidézték 
özv. Gyulafi Lászlóné Széchi Katát, továbbá Gyulati Sámuelt. 
Borbálát és Zsuzsánnát, kik ellen úgy látszik Kendi 
Sándor emelt panaszt. 

Közép-Szolnok vármegye alispánjai előtt Széchi Kata, 
mint Gyulafitól született gyermekeinek a gondnoka, megigéri. 
hogy visszaváltja Csata Imre deáktól Kecskésfalvát.1 

Széchi Katát bizonyos ezüst tárgyakért többször zaklatták. 
1629 május 22-dikén Nagydobai Spáczai Gáspár, Közép-

Szblnok vármegye főispánja, (60 éves) Balásházi László, Szi-
lágycsehi Nagy István, tanúskodnak a Kamuthi Balázs ezüst 
mivé felől. Ez utóbbi azt tudja, hogy Szikszai György, Közép-
Szolnok vármegye akkori alispánja Hadadba ment és egy vasas 
ládában ezüst művet ő hozott Szilágy-Csehbe az if jabb 
Bátóti Gyulafi László kezébe, ezek közt 11 fehér pohár vala 
aranyos szélű «egyben járók», tíz, vagy tizenegy aranyos lá-
bas, ej teles fehér poharak, egy szablya is volt, fekete bársony-
nyal borított három gyenge kötő vasra, arany vagy ezüst volt 
a bogiára; de «twrkesek» valának a bogiáriban, melyet, mint 
Széchi Kata mondta, «a szegény ura, Gyulafi László, Sennyei 
Gáspárnak adott vala ajándékba.» Mikor Erdélybe bejött 
Székely Mózes, akkor minden arany, ezüstmarhájukat s pén-
zöket az említett tanú vitte fel Ungvárra Homonnai Bálint 
kezéhez, a mikor pedig Imrefi János és Gyulafi László Szé-
kelyhidat akarták megvenni Borbianus Jánostól, . Imrefinek 
nem volt elegendő pénze: Gyulafi elhozatott minden ezüst-
művet Ungvárról, melyek közt a Kamuthi Balázs ezüstművei 
is voltak. Szilágy-Csehből többször (1606, 1607, 1608-ban) írja 
Széchi Kata Drági Kamuthi Balázsnak, hogy az ezüstmarhák 
nála nincsenek, azokat Kamuthi Balázs vitte el. ki éj) úgy 
jogot tart hozz áj ok.2 

Kitűnt egy László (VII.) a Thököly Imre elleni háború-

1 GKG. A. fasc. II. 2 U. o. I. szekrény utolsó íiók. Hosszú periratból. 
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ban (1691. f 1699.) 1684-ben az Apafi hadainak főkapitánya 
lett, érdekes az évi fizetéséről való jegyzék: készpénz fizetése 
esztendeig 400 frt, ruházatjára nyolcz sing angliai posztó, 
magának ő kegyelmének fehér ezipója 2, bora asztali 3 itcze, 
príebenda ezipója 30, prsebenda bora 4 itcze, húsa 15 font, 
boráért, búzájáért, zabjáért, szénájáért a nagyszöllősi minden 
nemű dézma.1 

1699 február 22-én Bánfi György kormányzó meghagyja 
a kolozsmonostori requisitoroknak, hogy Gyulafi László bizo-
nyos levelét a vármegyék és a szász nemzet (natio) pecsétjei 
között pecsételje meg; «másként az országnak nagy kára 
forog benne.»2 

Sámuel, (felesége Bethlen Anna), Közép-Szolnok vár-
megye főispánja,3 1636-ban halt meg. 

0, Zsuzsánna és Borbála ellenmondanak annak, hogy 
özv. Gyulafi Lászlóné Széchi Katát 1613 előtt az almási és 
egeresi jószág megváltása iránt megidéztette Csáki Istvánné 
Wesselényi Anna.4 Sámuelt Bethlen Gábor 1617. év április 
6-dikán meghívta a fejérvári május 4-diki közgyűlésre a kö-
vetkező levéllel: «nem chiak az reghi io rentartasnak keöve-
teseire, hanem egi nehani kiualtkeppen ualo okoktol kinzeri-
tetuen, Tanaehinknak keozenseges teczesekbeöll vegeznunk 
ide feiruara lakó heliunkben ad quar tum diem mensis may . . . 
az dolgoknak melliek eleöttunk forognak nagi uoltahoz ke-
pest generalis gwlest eelebraltatni. Intywk azért kgmedet seöt 
hadgiuk es paraneholliuk, bogi az megh nevezet napon es 
liehen keglmedis szemelie szerint legien ielen, egienleö erte-
lembeöl Istennek szent segitsegebeől szegenj hazanknak megh 
maradasara es bekeségwnknek megh tartasara ualo dolgokrol 
vegezhessünk haznoson.»5 

1618-ban Zsuzsánna, Sámuel és Borbála 4500 forint fejé-

1 Erd. muz. kézirattár. Vegyesek. I. drb. «Gyulafi László követségi utasí-
tása Apafitól 1682.» cz. kézirat. — '2 Tört. Tár 1898. évf. 541. 1. — Gr. Lázár 
Miklós : Erdély főispánjai. Századok, 1888. 730. 1. — 4 GKG. A. fasc. XVII. — 5 D. o. 
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ben kapják Zsuzsanna férjétől, Wesselényi Páltól Zsibó bir-
tokol.1 

1619-ben Hadadi Wesselényi Pálné Gyulafi Zsuzsanna 
adományul kapta anyjától, Széchi Katától a szolnokvármegyei 
Goroszló és Udvarhely részbirtokokat 2 

Zsuzsánna, Sámuel 1627 deezember 20-dikára Tasnádra 
készülnek ő felsége pecsétes parancsolatjára. 

1629-ben Sámuel ünnepélyesen tiltakozott azon egyezség 
ellen, melyet az ő akaratából, a mikor még gyermek volt, 
édesanyja kötött Zsuzsánnával és Borbálával a csehi várat 
illetőleg, de később visszavonta e til takozását;3 Pap János 
Középszolnok vármegye szolgabirája előtt is ellene mondott 
«a csehi jószág állapotja felől» anyjával, Széchi Katával kö-
tött egyezségnek, mert ekkor anyja «hatalmában» volt.4 

Április 19-én Gy. Sámuelné Bethlen Anna tiltakozik az 
ellen, 1. hogy Wesselényi István elvitette Udvarhelyről a 
malmot, a miért a vármegye nem iktatta be Annát az udvar-
helyi részbirtokba; 2. hogy Liszti Ferenczné elfoglaltatta az 
őrmezői vámházat és az egyezség ellenére pusztíttatta az 
Anna kezénél levő csehi jószág felét, a mennyiben elvitette 
Yadafalváról és Tótfaluról mind a száraz, mind a vizi mal-
mot; 3. hogy Wesselényi István a szerződés ellenére Anna 
udvarhelyi szőlőjére küldötte jobbágyait és azt ezekkel mű-
veltette. 

1632 junius 7-dikén Zsuzsánna zálogba vesz 300 forinton 
Dobai Miklóstól három kucsói jobbágyot.5 

Sámuel 1636-ban szerepel mint aláíró az I. Rákóczi 
György, Bethlen István s Péter között létrejött kiegyezésről 
szóló iraton.6 Számára augusztus 25 előtt tanuvallatást tartot-
tak Nagy-Náprádon arról, hogy volt-e Kis-Náprádnak külön 

1 Lelesz, Prot. 60. fol. 26. an. 1618. — - Gábor fejedelemnek 1619. Szent 
Háromság utáni harmadik vasárnap után való szombaton kelt levele. GKG. C. 
fasc. XIX. — :í U. o. C. fasc. XIII. — 4 U. o. A. fasc. XVII. — 5 Gencsi-lvt. 
nr. 50. e. — Szilágyi S.: Erd. orsz. emlékek. IX. köt. 
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határa és hatalmaskodott-e ott valaki.1 1(537 január 20-dikán 
tanuvallatást tartanak arról, hogy a kisnáprádi határról vite-
tett-e el valami \í 1 V cl K c it Sámuel. A tanuk Lónyai Zsigmond 
hosszúújfalusi jobbágyai, kik annyit tudnak, hogy Listius Fe-
renezné Gyulafi Zsuzsánna egy időben szekereket, kaszáso-
kat és aratókat küldött a náprádi határra, hogy pedig vala-
mit elvittek volna, nem tudják. Június 17-dikén Nagv-Náprá-
don újra hallgatnak ki Sámuel részére jobbágyokat a náprádi 
határon történt hatalmaskodásról.2 

Gyulaíi Sámuel végrendelete 1637 máreziusban kelt Cseh 
várában. Ha az isten házastársától, Bethlen Annától fiat ad, 
(".seli várát és minden hozzávaló jószágát, mint láttuk, ha fia 
lesz ennek, ha nem, úgy atyja testamentoma szerint leányára, 
nénjeire s maradékaikra hagyja. Minthogy édes anyja, Széchi 
Kata asszony, azt a tízezer forintot sem kérte tőle, melyet 
édes atyja hagyott, perének sok költségét hordozta, reá hagyja 
Sülelmedet, Ardót, Tóhátot, Szélszeget, Felső-Szivágyót, a 
benedekfalvi Szongoliton való szőleit a monói szőlőkkel 
együtt, egész határival, dézma és kilenczedével, de édes 
anyja sem el nem adhatja, sem le nem kötheti, hanem azok 
ő kegyelme holta után, ha íia nem lesz a végrendelkezőnek, 
akkor leányára, Gyulafi Máriára szállanak. Cseh vár, tarto-
zékai s tízezer forint a leánváé. «Cseh várát a megnevezett ^ o 

jószágain kívül, minden hozzávaló sok jó faluimmal ő birja, 
az én leánykámnak, Máriámnak, jövedelmét megtartsa, gazda-
gon házasítsa, a várral és jószággal tízezer forintot adjon 
Máriának. A várat is mind jószágostól kezébe bocsássa.» 
Leányának gyámjául feleségét jelölte. Ha felesége máshoz 
menne, leányának gyámja édes anyja, Széchi Kata, legyen s 
édes anyja gondozza minden jószágát, kiadván feleségének 
az őt illető dost az ország törvényei szerint. Ha édes anyja 
meghalna, az öregebbik férfi-atvafia legyen leányának gyámja, 

1 GKG. A. fasc. IX. — 2 U. o. XV., XVI. 
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ha t. i. a felesége férjhez menne. A mi pénz, arany, ingó-
bingó marha van, ennek fele anyjáé, másik fele feleségéé s 
leányáé. 

Anyja halála után a jószágok leányára Gyulafi Máriára 
szálljanak. Ha se fia, se leánya nem maradna : Cseh vára és 
mindenütt való jószága kiadván feleségének törvény sze-
rint az övét nénjeire, Zsuzsánnára, Borbálára és azok 
fiaira, leánvaira szállnak egészen.1 

~ o 

Végrendeletének megtartására vallja apját : Prépostvári 
Zsigmondot, Komis Zsigmondot, Prini Gábort és Lónyai 
Zsigmondot. 

1639-ben Barcsai Zsigmondné Borbála perel a Sulyok-
családdal. Kijelenti, hogy a miket első ura a családnak ha-
gyott, azokat kész megadni. 

A gyulafehérvári káptalan tanúsítja, hogy Zsuzsánna a 
saját és testvére Borbála, továbbá rokona Mária, a ki Sámuel 
leánya, nevében kijelentette, jóllehet a fejedelem Cseh várát 
és Őrmezőt elfoglaltatta, ők készek igazolni azokhoz való 
jogukat.2 

Mint láttuk, a várat a hozzá tartozó jószágokkal, város-
sal, falukkal új adományul nyeri a család a fejedelemtől. 
Április 17-dikén Zsuzsánna biztosítja Barcsai Zsigmondot, 
hogy megtéríti mindazon összeget, a mit ez a csehi jószág 
megtartására költeni fog, ellenkező esetben ugyanannyi érté-
ket foglalhat el a jószágból.3 Július 29-dikén Borbála és férje 
Barcsai Zsigmond kibékültek Gombkötő Pállal, kitől nyugtatót 
vesznek arról, hogy adtak neki hat ökröt, 50 frt pénzt, szőlőjét 
elcserélték és reá még 20 forintot is adtak. 

Balásházi Balásházi László, Közép-Szolnok vármegyének 
egyik alispánja, a fejedelmi tábla egyik assessora, Lelei Kádár 
Miklós, e vármegye egyik alispánja; Ákosi Sándorházi István, 
Horváth Vid és Dohai Péter, e vármegye assessorai, András 

1 GKG. G. fasc. XXI. — 2 U. o. XIII. — U. o. A. fasc. VII. 
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deák, e vármegye nótáriusa, Ladányi Zsigmond, Jakab deák 
és Adorján Tamás, e vármegye szolgabirái és esküdt tiszt-
viselői Monóban 1639 márczius 21-dikén bizonyságot tesznek 
azokról az ingóságokról, a melyeket Széchi Kata Tur-Terebe-
seu Prini Gábriel házánál deponálta volt és a melyeket Gyulafi 
Zsuzsánna és Borbála vettek kézhez néhai Prini Gábriel öz-
vegyétől Salghai Kata asszonytól. Ezek az «ezüstmarhák, tal-
lér és potura pénzbeli summa» így következnek: Egy öreg 
aranyozott ezüst mosdókorsó medenczéstől, minek a szélén 
egynéhány pogánypénz formájú boglárok vannak, egy öreg 
ezüstkanna aranyozott szélű, egy kisded bádog török formá-
ban csinált kannácska, egy szerecsendió kis pohár fehér 
ezüstbe foglalva, egy öreg fehér serleg, a széle kívül-belül 
aranyos, egy kisded lábas sugár ezüst pohár, kívül-belül a 
széle aranyos, egy gomb formájú, mellre való ezüst, aranyos 
kis aezél formára csinált hét bokor gombok, egy bokor ara-
nyozott ezüst felkötő vékony sarkantyú, egy középszerű ezüst 
aranyos virágos kupa fedelestől, egy kisebb ezüst aranyos 
kupáeska virágos fedelestől, egy középszerű ezüst, merőn 
aranyozott egybejáró lábas kupáeska, öt aprószerü kívül-belül 
aranyozott lábas poharak, melyek össze nem illenek. Poltura 
pénzt jót 2301 forintot, tallér-pénzt 225V2 tallért. A többiért 
poltura-pénzt adtak, holott 449 tallért kellett volna adniok, 
hasonlóképen degradált rossz garast adtak 237 frtot és 65 
pénzt, mit Gyulaíiné nem levált, birói kéznél hagyván, mivel 
quietantiájuk azt diktálja, hogy 10 poltura-pénz volt a depo-
situm, a melyet Terebesen leváltak volt.1 

1 Ugyancsak a középszolnoki szolgabirák 1639 márczius 31-dikén Monóban 
igazolják, hogy Zsuzsánna és Borbála tiltakoztak az iránt, hogy a Bethlen 
Annával való contractust, illetőleg anyjuk végrendeletét megsértenék. Jött elé-
jök Liszti Ferencz özvegye Gyulafi Zsuzsánna. Barcsai Zsigmondné Gyulafi 
Borbála jószáguk gondviselője, szolgája, nemzetes és vitézlő s a középszolnoki 
Kereszturon lakó Thordai János s tiltakozott asszonyai nevében így : J anuá r 
17-dikén asszonyai Iktári Bethlen Annával, Gvulafi Máriának gyámjával com-
ponáltak volt Görbédén, hogy ne láttassanak a contractust meg nem állani, a 
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1640 augusztus 21-dikéu özv. Gyulafi Sámuelné Bethlen 
Anna csehi várának udvárbirája Szabó István, fejedelmi pa-
rancsot hozott, melynek alapján Nagy-Szegen tanuvallatást 
tartanak arról, hogy hatalmaskodtak-e Cseh-Horváton Wes-
selényi István nagyszegi jobbágyai és szolgái. Szeptember 
15-dikén Lelei Kádár Miklós középszolnoki alispán s Kaplyon 
Ferencz szolgabiró jelentik a fejedelemnek, hogy Zsuzsanna 
elűzette őket. a mikor Borbála részére fejedelmi parancsra 

mint a contractusban vagyon, hogy a ngos Prini Gáborné, Salgai Kata asszony-
tól, a minemű jókat, ezüst marhákat, tallért és polturat, melyet édesanyjok 
Széchi Kata deponált volt Prini Gábor uram kezénél conservandi és tuendi 
causa, az asszonyok ő nagyságok kezükhöz vettek volt, mindent előadjanak, mit 
ő nagyságaik a depositumból vettek kezükhöz, elö is adtak, de olyan conditió-
val, hog}r a contractust illibaté ö nagyságaik akarják megtartani ; de mivel a 
contractusban édesanyjok Széchi Katának testamentoma felöl semmi emlékeze-
tet nem tettek (minthogy a testamentom még kezüknél nincsen) hogy ha édes 
anvjok testamentoma kezükhöz kerül, testamentomban hagyott édes anyjok 
Széchi Katának javait, ne legyen azután is késő, mindazokat a jókat, melyek 
a divisorok quietantiájából kitetszenek, mind pedig bizonyos helyen letett de-
positomját és egyéb testamentomban nekik speciíicált jókat keresniök, mivel 
a Prini Gábor úrnál deponált jók, nem mondathatnak Gyulafi Sámueltől marad-
iaknak, mivel Prini Gábor és Salgai Kata gondviselése alá, haláluk előtt egy-
néhány esztendővel deponálta volt édes anyjuk Széchi Kata azokat. Erről ő 
nagyságaik én általam solenniter protcstáltatnak kegyelmetek előtt, hogy az édes 
anyjuk Széchi Katának testamentomát semmi részében contractusban meg nem 
köttették s meg sem említették, mindenekben tartják a testamentom tenora 
szerint magukat és azon protestáltatnak ö nagyságaik én általam kegyelmetek 
előtt, hogy ne legyen késő azután is édes anyjuk Szécsi Katától testamentom-
ban nekik hagyott jókat keresniök, ö nagyságaik kegyelmetektől testimonialist 
kívánnak mindezekről. Harangi László, Iktári Bethlen Annának leánya Gyulafi 
Mária asszony természetes gyámjának minden jószágában praefectusa, asszonya 
s ennek leánya nevében szintén beleszól tiltakozólag az ügybe. Gyulafi Zsu-
zsánna két öreg ezüst tálat nem adott elö, egy bokor öreg, régi, merőn aranyos 
sarkantyút se. Gyulafi Borbála egy nyereg alá való kötőféket, melyet igen szép 
s gazdagon aranyosnak mondanak. Egy gombforma, mellre való ezüst aranyos 
kis aezéltorma igaz volt, most két darabban levén; két bokorból áll, melynek 
nagy híja van. A depositomban is poltura-pénz volt, a 232 forint s 35 polturá-
ból álló pénz, itt pedig degradált rossz poltura-pénzt exhibeált Gyulafi Borbála 
asszony. Decernáltatott volt, hogy a jószág ne pusztittassék egyik részről se, 
mégis Gyulafi Borbála a gardánfalvi határon levő két malmot elvitette. Udvar-
helyt minden tartozékaival ígérték, 50 ház jobbágygyal együtt pro dote, de 
mégsem bocsátották át az egyezség szerint. (GKG.) 
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a sülelmedi s a benedekfalvi nemes udvarházaknak a Borbála 
és Zsuzsánna közt való megosztása végett kiszálltak. 

1641-ben Bethlen Anna megidézteti Gyulafi Borbálát, a 
ki elfoglalta Anna egyik szélszegi jobbágyának a gardán-
falvi szőlőhegyen fekvő szőlőjét termésestül együtt. Zsuzsánna 
kérésére szeptemberben végrehajtók mentek ki Sülelmedre, 
de a nemes személyek fejedelmi parancsra visszatartják őket 
a végrehajtástól a vármegye legközelebbi székéig, a mikor 
Barcsai Zsigmondné védeni tartozik jobbágyait. Szeptember 
20-án Krasznamihálvfalvi Horváth Yid, Lelei Kádár Miklós, 
Szakácsi Szakácsi Ferencz, Krasznaezégényi Jakab deák, Lelei 
Kaplvon Ferencz, Szécsi Guthi Miklós szolgabirák, Akosi 
Sándorházi István, Ivisdobai Dohai Péter, Balásházi Balás-
házi Péter, Deésházai Anthos István assessorok, Szentkirályi 
András nótárius Közép-Szolnokban, Nagydobai Adorján Tamás 
a Gyulafi-atyafiak közt osztályt létesítettek fejedelmi parancsra. 
Az osztály: Gyulafi Zsuzsánna és Borbála s Gyulafi Sámuel 
özvegye Bethlen Anna asszony, mint leányának Gyulafi Má-
riának gyámja között történt. Gyulafi Borbála tiltakozik. Gyu-
lafi Zsuzsánna Liszti Ferencz özvegyének ügyvéde Bideskuthi 
István volt. November 30-dikán Liszti Ferenczné Gyulafi Zsu-
zsánna hívására megjelenik Szilágy-Cseh városban Kaplvon 
Ferencz, középszolnokvármegyei szolgabíró és Barcsai Zsig-
mondné Gyulafi Borbála tiszttartóját, Boda Balázst meginti, 
hogy Barcsainé állítsa elő a kolozsvári kitűzött időre a meg 
nem esküdött jobbágyokat. November 29-dike előtt Zsuzsánna 
széthányatta Bethlen Anna alsószivágyi jobbágyának a vízi-
malmát. 

Lelei Kaplvon Ferencz, középszolnoki szolgabíró s Lelei 
Budav István, assessor 1642 február 16-dikán a középszolnok-
vármegyei Egerháton tartanak tanuvallatást (iyulafi Sámuelné 
Bethlen Anna hívására, kit vitézlő Leleszi Jakab képvisel, 
az iránt, hogy a középszolnokvármegyei Kecskés nevű falu-
ból a Gvulafiné tizenegy íias disznait malaczaival kik lopták 
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el s hogy továbbá a csehi vár bástyájának ablakát éjnek 
idején kik rontották meg. Barcsai örményesi jobbágya azt 
hallotta, hogy Asztalos Gergely hajtotta el Kecskés faluról a 
Gyulafi Sámuelné disznait. Számára tanúvallatást tartottak 
1043 október 13-dikán Szilágy-Csehben. A tanúvallomások 
szerint Pipó Miklós Gyulafi Sámuelnénak és leányának ju-
tott. de Gyulafi Zsuzsánna elfoglalta a maga számára. A job-
bágy ennek neve alól elszökött, örökségét Gyulafi Zs. bírja. 
Október 10-dikén Baboczán Tövis faluhely szántóföldjei ügyé-
ben vallatták a tanukat, kitűnt, hogy néhai Gyulafi Sámuel 
asztagot rakatott oda.1 1645 október 5-dikén Virginás István 
részére mennek Szilágy-Csehbe a középszolnoki szolgabirák 
s Borbálát hatalmaskodásért törvénybe idézik." 

1648-ban Szent Jakab havának 26-dik napján Barcsai 
Zsigmond, szolnoki főispán és neje meg iíj. Rákóczi György 
erdélyi fejedelem között egyezség jött létre a paczali jószágot 
illetőleg. E szerint Barcsai Zs. és neje Gyulafi Borbála át-
bocsátják a fejedelemnek Zoványt és minden hozzá tartozó 
örökséget pénz nélkül, de viszont Paczalt a hozzá tartozó 
falvakkal háborítás nélkül bírhat ják; haláluk után id. Barcsai 
Zsigmond íia Ferenez, ennek holta után pedig Kapi György. 
Rákóczi vagy maradékai ezek kihaltával is csak akkor nyúl-
hatnak e jószághoz, ha Barcsai Zs. és Gyulafi Borbála örö-
köseinek 10.000 magyar frtot fizetnek.3 

Barcsai Zsigmondné Gyulafi Borbála végrendelete 1651 
november 18-dikán kelt Szilágy-Csehben. Aláírta Kaplvon 
Ferenez, Közép-Szolnok vármegyének egyik alispánja, Dobai 
András szolgabíró stb. «Rátóti Gyulafi Borbála, atyjáról 
Gyulafi, az anyáról pedig Rimaszécsi Széchi famíliából való. 
Az Istenben elnyugodt s a világon istenesen és becsületesen 
élt szerelmes ura Kapi András, noha hozzá képest öreg em-

1 GKG. — 2 U. o. A. fasc. XV. XVI. — :5 Kemény Boldizsár hitelesítette 
kiadvány, GKG. A. fasc. XV. XVI. 



A GYULAFI-GSALÁD. 3 9 9 

her volt. de őt az ő ifjúságában kedvére s a csalárd világ 
gyönyörűségében tartotta, tanította, kilenez esztendeig, becsü-
letes úrasszonyságban. «Áldja meg az Isten még a földet is, 
a hol nyugszik, egyébbel nem tudtam meghálálni az én hoz-
zám való sok jó voltát az ő utána való sok jó áldásnál s jó 
említéseknél, ő tőle való gyermekeimnek tartások, nevelések 

A K Á T Ó T H I C,Yl I .AM-Y-CSAI.ÁL) K l l E D K T I C Z Í M E H E . 

s két leányomnak úri módon való kiházasítások s az egy 
fiamat taníttatásában s minden jóban való felnevelésében, a 
ki ez mostani 19 esztendős korában isten kegyelmességéből 
jövendőbeli házastársul választotta a Bethlen Ferenez s Ke-
mény Kata leányát Bethlen Krisztinát». () rajtok kívül a mos-
tani urától is vannak gyermekei. Az első urától, mint írja, 
két leánya s egy íia maradt. A nagyobbik leánya: Kapi Kata, 
Ostrosith Miklósné, a másik: Kapi Évach Andrási Györgyné. 



4 0 0 II. RÉSZ. A VÁRAK l RAI. 

Mindeniket becsületesen, úri módon nevelte, úri köntösök-
kel, köves, arany művekkel, gyöngyökkel, aranylánczokkal, 
úri egész pohárszékkel, hintóval, szekeres lovakkal kiháza-
sította. Fiának Kapi (iyörgynek s mindkét ágon levő mara-
dékinak más egyéb, területünkön kívül eső helyek mellett 
Közép-Szolnok vármegyében a nagypaczali udvarházat adja, 
melyhez három falu tartozik: Széltalló, Bártfalva, Bajom. 
Apja is neki hagyta. A határon nagy szőlőket épített, pénzen 
is sokat vett. A meghalt fejedelem ijesztgette, hogy megfosztja 
a nagypaczali javaitól, de ő mindenütt ellentmondott a gyer-
mekei nevével; neki «libera dispositiója» nem vala Paezal 
felől, mi a testamentumból s a contradictióból világosan ki-
tűnik. Kemény Boldizsár és Huszár Péter uraiméktól üzen-
getett a fejedelem, «sok Ígéretével ajánlotta ő ngha magát, az 
mit ő ngha magha hasznára jobbnak itélt», az ő kegyelmek-
től kelt levelekkel iktattatták is, a fejedelmet, a fejedelem-
asszonyt s Rákóczi Zsigmondot. Kapi Györgynek fiúágra való 
magvaszakadása után Kapi Katát s Évát illeti. Zoványban 
(Kraszna vármegyében) «egyrészt Báthori Gábor jámbor szol-
gálatáért négyezer írtban adott volt Kapi Miklósnak, szegény, 
üdvezült uram Báthori Istvánnétól törvénynyel is nyerte el, 
hatalmas cselekedetiért, melyről jó levelek vadnak, igen vi-
lágos jó igasságha vagyon Kapi Györgynek az négyezerforin-
tigh, mely az levelekből kitetszik; az én kötésemnek szine 
alatt foglalták el, de nem törvény útján, somlyai gyalogok 
erővel, hatalommal kiűzték az én embereimet, a contradictió-
ból, tiltakozásokból kitetszik; jóllehet azért a kötésben más 
falut igért volt eö ngha, de megharaguvan az contradictióért, 
semmit nem adott, jövendőben az igasságh Kapi Györgytől 
az summát az törvény el nem veszi, sollicitálja az fejedel-
met, megértvén az igassághát, jó lelkiisméretiből is viseltet-
vén az isten vezérléséből contentáltatja. Ezek voltanak az 
üdvezült édes uram maga keresményei. . .» Ezen kívül van-
nak «Közép-Szolnok vármegyébe az édes atyámtól Cseh vá-
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rához tartozandó jószágok,» Zarándban jószágok; de ezekről 
ezúttal nem rendelkezik, hagyja más alkalomra.1 

1652 július 20-dikán Gyulafi Sámuel részére tartott tanú-
kihallgatásnál györtelki jobbágyok vallottak; egy Sándor nevű 
ispán jó bizonyságokkal menti magát, hogy nem ő miatta 
szöktek el a jobbágyok a császár birodalmába, hanem «magok 
cse 1 eked et ek miatt».2 

1054 szeptember 22-én Barcsai Zsigmond özvegye Gvulafi 
Borbála 25 jobbágyot adott át Tököli Istvánnénak. 1660-ban 
a középszolnoki Györteleken lakó jámbor szolgájának, Ivucsó 
Péternek, a Tehenes Simon puszta háztelkét adja.3 

1669-ben (november 19.) Borbála, mikor Kapi György-
nek adta a csehi jószágot, azt mondja : «Mivelhogy az én 
édes fiam Kapi György, látván s tudván az én megélemedett 
s koros állapotombeli gyámoltalanságomat és én eleitől lógva 
hozzá való annyi kegyességemet, sok rendben hozzám igaz 
fiúi engedelmességét osztotta s mutatja)), tehát abban a re-
ményben adta, hogy fia továbbra is ilyen marad.4 Barcsai 
Zsigmondné Gyulafi Borbála halála után 1671 szeptember 
23-dikán felosztják a csehi jószágot.5 

Máriáról még van adatunk. 
Lelei Kaplvon Ferencz, szolgabiró, szamosujlaki Kállay 

Gáspár, Désházi Anthos István, Szilágyszegi Boda Mihály jur . 
assessorok Középszolnokban és Szilágyszeghi Pap János előtt 
Gyulafi Sámuel özvegye, egyúttal mint leányának, Máriának, 
gyámja szerepel, midőn szolgái és prókátorai: nemzetes Bi-
deskuthi István és Leleszi Jakab protestálnak az iránt, hogy 
1640-ben kisasszony nap táján Barcsai Zsigmondnénak egy 
szélszegi jobbágya a gardánfalvi szőlőhegyen jó szőlejét ter-
mésestől, melyen lett volna «eoregh chichi 50 veder bor» s 
melynek szomszédja özv. Listius Ferenczné Gyulafi Zsuzsánna 

1 GKG. C. fasc. I. — - U. o. A. fasc. VII. — 3 Sajátkezű aláírása. U. o. — 
4 U. o. C. fasc. VI. — 5 GKG. A. fasc. VII. 

Dr. PETIU Món : Szilágy vármegye monographiája. II. 26 
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jobbágyának, Bay Lőrincznek szőleje, másfelől magának Bar-
csai Zsigmond né Gyulaíi Borbála asszonynak szőleje, elfog-
lalta. 1649-ben Késmárki Tököli Istvánné Gyulafi Mária ellen 
pert folytatott Nagy Zsigmond.1 1654-ben Rátóti Gyulaíi Mária 
és férje: Tököli István egyezkednek Gyulafi Borbálával és 
férjével, Kapi Györgygyei az összes váraik fölött, ú. m. az 
Erdélyben levő Ilyevára, Szolnok és Szilágy-Cseh fölött: úgy-
szintén a sárosvármegyei Tölcbek nevű nemesi telek fölött.2 

A Gyulafi-Kapi utódok a kolozsmonostori konvent előtt 
1700-ban kötött szerződés alapján bírják a csehi jószágot.3 

A Rátóti Gyulati-esalád (gróf) czímerét közölte a Turul.'' 

1 Orsz. lt. kolozsm. conv. fasc. A. nro 1. 27. fiók. — 2 1761 márczius 
15-én a leleszi konv. lt.-ban összeirt okl.-lajstr. (Szgy.)— :í GKG. A. fasc. XX. 
4 1893. évf. 153. 1. 



A KUSALYI JAKCSI-CSALÁD. 
(Jakch, Jakclii, Jakchy, Jakcs, Jakcsv.) 

Általánosan elterjedt tudat szerint a Jakcsok a Gútkeled 
nemzetségből származnának, holott a családnak eredetileg 
Szatmárban volt fészke s kis nemes család lehetett, talán 
Porteleken. A Gutkeled nembeli Jakcs atyja Ivánka, ellenben 
a Kusalyi Jakcs atyja Tamás volt kétségtelen hitelű okleve-
lek szerint.1 A mint láttuk, a Jakcs-család egyik őse, Jakab, 
építtette a zoványi monostort, s a kusalyi kolostort, a XV. 
század elején, ugyancsak e család tagjai építtették. 1422-ben 
János, László, Dénes és Mihály (György fiai) meg Mihály és 
László (István fiai) kérésére, továbbá 1423-ban Kusalyi Jakcs 
János közbenjárására engedte meg a pápa s az erdélyi püs-
pök, hogy a Ferenczrendi szerzetesek oda költözzenek.2 

Kusalyi Tamásnak két fiáról tudnak az oklevelek: az 
egyik Lőkös, a ki Jureni András leányát Margitot vette nőül, 
a* másik pedig Jakcs mester.3 Mindketten 1349 körül éltek. 
E Jakcs mesternek voltak fiai: György, a beregi ispán s fő-
tárnokmester, továbbá András kincstárnok, István és László. 
Györgynek fiai magasrendű szerepet vittek: Dénes püspök, 
János és Mihály székelyek ispánja, László pedig erdélyi vajda. 
A családfa innen aztán a következőkép ágazik el: 

1 Dr. Karácsonyi János levele. — 2 Wl. — :í Wl. percj. 

2 6 * 
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Jakcs mester 

Dénes, Dávid, György, András, István, 
1358." kincstárnok, 1388. 

László 
1353. 

Dénes, János, László, Mihály, Mihály, 
püspök, szék. ispán, 1427. erd. vajda székely ispán 1409." 
Dénes, László, 

György, 14-64-. 
- Semsei Álra 

András, László 
1435. 

Péter 
1. Zsófia 

- 2. Potentiana 
1473—1481. 

János (kászoni) 
— Anna 

László, Magdolna 
1413. — Ponori Pázmán Péter Ferencz , 1493. 

András László, György, Mihály, 150<>. 
1423. 1423. 

István Erzsébet 
— Ördög János, 154-7. 

Kata Mihály 
— Parlaghi György 1533.' 

Boldizsár, 
1555—1578 

Kusalvi birtoklásukról az első adat 1345-ből való. 
Jakcs mester, udvari katonának és fiainak: Györgynek, 

Istvánnak, Lászlónak és Andrásnak engedte meg Lajos király 
1353-ban, hogy Kusaly birtokuk területén vásárt tartsanak.1 

1301-ben Kusalvi Jakcs és fiai nyerték Meszest. Nagy Lajos 
adományából bírták a meszesi apátságot tartozékaival, az 
adományt 1385-ben Mária is megerősítette. 

Kusalvi Jakcs mesternek, a Jakcs Tamás fiának 1368-ban 
kiváltságlevelet ad Lajos király az apátságra vonatkozólag." 

1362 január 20-dikán I. Lajos király meghagyja a kolozs-
monostori konventnek, hogy Kusalvi Jakcsot Yarsolcz bir-
tokba vezesse.:í 

Jakcs mesternek ajándékozta Lajos magyar király Budán 
1366-ban kelt levelében a biharvármegyei Keserű birtokot 
néhai Keserűi Jakab íia László birtokát, továbbá Megve-
kereszturi Demeter íia Péternek egykori birtokát Megye-
kereszturt és Sámsoni Mihály íia Péter egykori birtokait 

1 Lajos király 1365-diki át iratában. WJ. perg. — 2 U. o. — :! Keresztnév 
nincs kitéve. Dl. 27629. 
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Sámsont és Bendőt, mivel ezek birtokosai örökösök nélkül 
haltak el.1 

Jakcs mester 1368 szeptember 19-dike előtt Kirva fél-
birtok tulajdonjogáról és határairól esküt tett Erkedi Jakab 
fia Fülöp ellen.2 

1369-diki okmány szerint Solymost és Mont a Jakcsiak 
kapták.3 

1380-ban vizsgálat folyik Kusalyi Jakcsi fia György, be-
regi ispán részére, Odi János fia, Tamás ellen, egy Kusalyi 
jobbágy megöletése iránt.4 

Jakcs mester fiai még az említetteken kívül: Dénes és 
Dávid, a kiknek 1383-ban Nagy Lajos király özvegye, Mária 
királyné, Hadad, Nádasd, Korond és Bogdánd falukat ado-
mányozta.5 

1387 október 7-dikén Kusalyi Jakcs mester fiai György, 
István s András királyi kincstárnokok s beregvármegyei fő-
ispánok az Aranyos várához tartozó Széplak s Inó birtoko-
kat kapják Zsigmond királytól.6 

1388-ban a Kusalyi Jakcsi mester fiát, György tárnok-
mestert és testvéreit Andrást és Istvánt iktatják Szélszeg bir-
tokba. mint a melyet a Drágfiak (Drák, Balk és János) jog-
talanul foglaltak Kővárhoz, mert mindig Aranyos várához 
tartozott. Szolnok-, kraszna-, szatmár- s kolozsvármegyei ne-
mesek azt tanúsítják, hogy ezek Mutost, még más három bir-
tokkal. is jogtalanul foglalták Kővárhoz, mert ezek is Aranyos 
várához valók s így azok is e Jakcsiakat illetik. 1401-ben Da-
róeztelek. Turbueza és Mutosra vonatkozólag egyezség jön létre 
máramarosi Yalk vajda fia Valk Demeter s atyjafiai közt egy-
részről, másrészről a Kusalyi Jakesok közt. 1409-ben Kusalyi 
Jakcs fiait Györgyöt és Istvánt megidézi Bélteki Drág vajda 
íia Sandrin Görcsön, Ardó, Sülelmed birtokok és Csompaz 

1 De már 1361-ben Jakeh kezén van Varsolcz birtok. Wlj — 2 1)1. 30396. — 
3 Wl. 1406. számnál. — 4 Leleszi conv. K. 45. f. 20. nro 6. — r> Wl j — Haz. 
Okt. VII. k. 423—424. 1. 
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földe lefoglalásáért.1 György fiai János, László és Dénes el-
hajtottak Halk fia Sandrin meg Drág fiai Imre és Sandrin 
Kolbazvanfalva (így) birtokáról 8 jobbágyot, egyet felakasz-
tottak. továbbá fel gyújtottak Tótlalu birtokot. Ezért a káro-
sultak részére 1410-ben vizsgálatot tartanak a Jakcsok ellen." 
Gvörgyöt^Jánost, Lászlót," a György fiáit és Dénest s Mihályt 
Zsigmond király rendeletére a váradi káptalan Paczali Julián 
királybiztos, András pap s a szomszédok jelenlétében törvé-
nyesen, a szokásos módon beiktatja a krasznavármegyei Lecs-
mer, Bodmér, Kispaezal, mindkét Déda, a középszolnokmegyei 
Mihályfalva, Girolt s Darócz (?) birtokokba.3 1412-ben Jánost, 
Lászlót és Dénest iktatják be Lecsmér birtokba. 1411-ben az 
erdélyi káptalan tanúsítja, hogy Kusalvi Jakcs fiának György-
nek a fia, János mester, az erdélyi püspöknek adományozta 
szolnokvármegyei örökös birtokát, Czigánv-Yaját, melyet egy-
kor ezer forinton vett. Szintén az erdélyi püspöknek és az 
erdélyi eklézsiának adott bizonyos birtokot Kusaly birtokban 
és Szenves prsediumban.4 1412-ben Kusalvi Jakcs Istvánt, Já-
nost, Dénest, Györgyöt és Lászlót beiktatják Erked birtokába. 
György fia János mester, a Jakcsiak nevében fölmentette 
Bélteki Drág vajda fiait Sandrint és Imrét amaz 1000 arany 
forint bírság alól, melylvel a vajdát György ellen elkövejett 
hatalmaskodása miatt sújtották volt. Ezért Sandrin 1413-ban 
a Jakcsiaknak adta Görcsön, Ardó és Sülelmed birtokokat.5, 

1414-ben Zsigmond király a Kusalvi Jakcsoknak adja Deésháza 
birtokot, a melyért aztán hosszasan pörösködtek a Deésháziak-
kal; de úgy látszik, eredménytelenül. 

A Kusalvi Jakcs fiai: István és György s e György fiai: 
János, László, Mihály és az említett István fia, Mihály, 1414-

1 Leleszi conv. B. 134. f. 7. No 14. — - U. o. B. 140. f. 10. No 18. — 
3 Jlt. perg. (A váradi káptalan 1421-diki átiratában.) — 4 F. C. X. ő. 137. — 
5 A váradi káptalan 1413 november 2-dikán kelt levele az itélőmesternek 1584-ben 
Gyulafi László íiai: László, István és László számára kiadott átiratában GKG. 
C. Fasc. XII. 
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ben a (iarai Miklós nádor személye elé idézték Damjánt, a 
Menyői Harcba íiát, Lászlót, a Menyői Benedek fiát és Deés-
bázi Veres Györgyöt, mert ezek az ők birtokba iktatásuk 
alkalmával a középszolnokvármegyei Deésháza birtok átadása 
ellen tiltakoztak. A tárgyalást ki is tűzték 1415-ben. A Jak-
csoknak, mint felpereseknek, ügyvéde Literátus István köve-
telte az illető Damjántól, Lászlótól és Györgytől, bogv adják 
okát az ellenmondásuknak. Iklódi István, az alperesek ügy-
véde, azt a felvilágosítást nyújtotta, hogy azért történt ellen-
mondás alperesek részéről, mert, a mint majd egy későbbi 
tárgyaláson előmutatandó okleveleik bizonyítják, Deésháza 
birtok az ő jogos tulajdonuk. 1419-ben Menyői Literátus Ba-
lázs az István és György fiai személyében, mint ügyvédük a 
második tárgyaláson előmutatta Zsigmond királynak egyik 
1415-ben kelt adományozó levelét, a mely szerint a király 
az István és György említett fiainak adományozta új adomá-
nyozás czímén lakatlan Deésháza birtokot érdemeik jutalmául 
(a melyeket azok valószínűleg, mint tábori proelamátorok sze-
reztek) örök tulajdonul, a mely birtok a tábori proelamátorok 
birtoka volt. Literátus Balázs ezután a felperesek nevében és 
érdekében kijelentette, hogy a Benedek fia László 1406-ban 
a Jakes Jakab és János erdélyi vajdák Kénén tartott köz-
gyűlésén, mint tábori próclamátor szerepelt s most követeli, 
hogy Dámján és György is adják elő, ha van valami oklevél, 
a mi a jogaikat biztosíthatja. Ezeknek a személyében Erkedi 
Simon mutatott fel két oklevelet. Az egyik egy 1343-ban a 
nagyváradi hegyfokon kelt adományozó levél, a melynek 
tanúsága szerint a szolnokvármegyei Deés fiainak, Damján-
nak és Péternek egyrészről, s másrészről a Gergely fiainak, 
Lászlónak és Istvánnak s a György fiának, Pálnak adták át 
a leleszi eonvent előtt a Deésháza birtokban levő egy rész-
jószágnak a negyed részét minden hozzátartozandósággal 
együtt, mint jogos örökségüket, mint a Deés leányainak (az 
egyik Erzsébet), a László, István és Pál anyjaiknak a leány-
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negyedét örökös birtokul. A másik oklevelet 1378-ban Mythai 
Éliás plébános állította ki a Miklós erdélyi kanonok, szolnoki 
főesperes, a meszesvidéki Tasnád generális vikáriusa nevé-
ben. Ez oklevél szerint a vikárius elé jöttek: Demeter és 
Balázs, a Péter íiai s a Márton unokái; és Benedek, a László 
fia, az említett Márton unokája, mindnyájan deésházi neme-
sek. békesség kedvéért a vikárius előtt Jakabnak, az Éliás 
fiának s Margitnak, az Erzsébet leányának (Erzsébet az emlí-
tett Deésházi Márton fiainak, Péternek és Lászlónak testvére) 
Erzsébetnek a leánynegyedét mindennemű t a rtoza n dósággá 1 
együtt átengedik örökös tulajdonul. A Veres György köve-
telésére új tárgyalást tűznek ki az ügyben a Jakcs István íia 
Mihály; a Jakcs György fiai János, László, Mihály és a 
Menyői Benedek fia, László között. Az új tárgyaláson János 
mester, a Jakcs György íia. személyesen jelent meg; a test-
véreit. Lászlót és Mihályt s a Jakcs István fiát, Mihályt, ügy-
védök, Literátus Zsigmond helyettesítette. Az alperes László, 
a Benedek fia, személyesen jelent meg. István íia erősítette, 
hogy Deésháza birtokot a proclamátorok bírták királyi ado-
mányozás alapján, úgy kapta ő, atyja s említett unokatest-
vérei. 

De mivel a Menyői Benedek íia oklevéllel tudta bizo-
nyítani, hogy Deésháza birtokban az ő rokonai már régebben 
örökölt leánynegyedeket kaptak ki s mivel a Jakcsiak, sem 
ügyvédeik, nem tudták okirattal bizonyítani, hogy Deésházát 
a tábori proclamátorok bírták, mivel a Benedek íia László 
ősei a mint látszik örökösödés útj a n k a pták ott a bir-
tokot: Deésháza birtokügyének tisztázása végett, hogy az nem 
ideiglenes föltételhez kötött adományozás, hanem örökös bir-
tok. olyan határozatot kaptak, mely szerint az említett László-
nak ötven nemessel meg kellett esküdnie a leleszi konvent 
előtt, hogy Deésháza birtok az ősei kezében mindig tisztán 
csak a nemesség czíme alatt volt. mint örökös jószág; ő is 
csakis ilven czímen birtokos s e birtok sohasem volt a tábori 
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proclamátoroké; ő is csakis öröklés útján jutott htízzá. Garai 
Miklós nádor megrendelte a leleszi konventnek, hogy az 
eskütételről hozzá adják be felterjesztésüket az ötven meg-
esküdi nemes nevével együtt. A következő tárgyaláson az 
eskütételről fel is mutatja László, a Benedek fia, a bizonyít-
ványát, a mely szerint le is tette az esküt társaival együtt. 
Az esküt letett ötven nemes között szerepelnek: Sándor(házi) 
György; a Pilisi István fia, Benedek; egy Albert nevű nemes; 
a Moni Lőrincz fia; a Balázs fia, András; egy péterlakai 
nemes; egy Kelemen nevű; a Jármi Balázs fia, András; 
István; a Petri István fia, Lőrincz; a Bálint fia Péter; János; 
a Homoki István fia; Benedek; Mátyás; a Sámelházai Mártzi 
fia, Gergely; István; a Harabori János íia, Antal; Nvirmoni 
(de Nyrmon) Jakab lia, Gergely; Perecseni (de Perecbe) Pál 
és Péter íia, Mihály; a kik mindnyájan letették az esküt a 
leleszi konvent előtt a Deésházi Menyői Benedek fiával László-
val, hogy a nevezett Deésháza birtokot e Lászlónak az ősei 
mind a nemesség ezíme alatt bírták s úgy bírja László is 
örökösödés útján s az sohasem volt a tábori proclamátorok 
birtoka. A megesküdt nemesek nevét nyilvánosságra hozták 
s bár a felperesek ügyvéde a megesküdött nemesek közül 
egy ellen, az Artánházi Benedek íia, Mihály ellen kifogást 
tett; de mivel László, a Deésházi Menyői Benedek íia ok-
iratokkal is elfogadhatókig tudta bizonyítani, hogy tisztán a 
nemesség, örökösödés útján voltak ősei is Deésháza birtokosai, 
mint ő maga, az eskü letételét még fölöslegesnek is Ítélte a 
király s így a felperesek ügyvéde, Zsigmond, hiába tett ki-
fogást az egyik megesküdt nemes ellen. A király Ítélete 
következtében Deésházi Menyői László az említett Deésháza 
birtokot nem ideiglenesen s föltételesen kapja, mint kapta 
volna, hanem örökös birtokul neki ítélték oda, mint reá 
szállott örökséget. 1415 november 13-dikán Kusalyi Jakcs fiai 
György és István Odi Mihály fiával Jánossal perel Od. Arthal 
és Haraklán szolnokvármegyei birtokokért. A pert Garai 
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nádor elhalasztja.1 1416-ban megbízzák Jakcs fiát, Jankói, 
hogy a kamara-nyereségből befolyt pénzen váltsa ki a boszniai 
háborúban foglyul esett, szilágy- és szatmárvármegyei főura-
kat stb.2 György fia János ellen 1417-ben vizsgálatot tartanak 
Báthori Szaniszló fia István számára Perecsen birtokról el-
hajlóit ba rmokér t ; 3 1418-ban ellenvizsgálatot tartanak Bélteki 
Oláh János fia László érdekében a Hadad birtokról elhajtott 
juhok ügyében.4 János és neje, Anna, valamint gyermekeik, 
László és György, azt kívánják, hogy iktassák be őket György 
másik fiának, tisztelendő Dénesnek a birtokaiba. Erre Zsig-
mond király 1123 keresztelő Szent János születése előtt való 
kedden meghagyja a váradi káptalannak a beiktatást, a mi 
ugyanezen évben Margit napja után való szerdán, apostolok 
oszlása után való pénteken és Mária Magdolna (Magdalena) 
után való kedden, ellenmondás nélkül meg is történik a kei-
vetkező bir tokokba: Kusaly, Erked, Szér, Mon és Maczadinva 
birtokok, Kirva és Yelselomus (Belsolymos) praediumok; Ha-
dad és a vár, Xádasd, Bogdánd, Korond, Apácza és Darócz-
telek prsedium, Aranyos és vára, Széplak, Debren, Újlak, 
Monó, Vicsa, Horvát, Yöjrsök, Böősháza magyar birtokok; 
Xáprád, Kelenczemező, Inó, Goroszló, Róna, Turbucza, Zsibó, 
Paptelek, Solymos, Damlen, Xagv-Szeg, Oláh-Xádasd, Mutos, 
Völesök, Eperjesmező, Mojgrád, Bréd, Karika, Monostor-
pataka, Yártelek, Nyirsid és Oláh-Für111ényes oláh falvak; 
Csalános, Sarmaság, Kövesd, Girókuta, Remete, Derzsida és 
Tót-Korond Szolnok vármegyében ; Yarsolez, Bádon, Leesmér, 
Oláh-Leesmér, Tövis, Déda, Kis-Paezal, Bodmér és Gesztes 
Kraszna várniegyében." 

1425-ben vizsgálatot tartottak Hadadi Jakcs fiai, László 

1 Zichv-Okt. VI. köt. 376—377. lap. — 2 F. C. X. 8. 568. — :t Leleszi conv. 
B. 17Í). f. 17. no 45. — 4 U. o. B. 190. f. 18. no 34. — 5 1584-ben Gyulafi László 
fiai: László, István es László számára kiadott ifélömesteri átiratban. GKG. G. 
fasc. XII. 
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és Mihály ellen Bélteki Drág fiai Sandrin és György érdeké-
ben egy jobbágyért.1 

Kusalyi Jakcsi László, István fia és Jakcsi Dénes válasz-
tott váradi püspök, 1427-ben, János és Mihály székely ispá-
nokkal, Ilosvai Györgytől a váradi káptalan előtt zálogba 
veszik Majádi László kiskorúsága idején ennek birtokait; de 
Majádi László 1435-ben visszaváltja. 

János ellen 1429-ben vizsgálatot tartanak Csaholyi János 
és László számára paniti jobbágyok elhajlása ügyében.2 Zsig-
mond király 1429-ben kelt, Kusalyi Jakcs János és Mihályhoz, 
a székelyek ispánjaihoz és Lászlóhoz, azok testvéréhez inté-
zett levelében adta elő Bélteki Drág fiának Sándornak erő-
szakoskodásai l. 

1430 márczius 6-dikán Jánost és Mihályt eltiltják Sám-
soni Magas Bálint és gyermekei Gergely és Annus, Dobai 
Kolozsvári Tamás és Gergely, Dobai Antal meg Adi Mihály 
mester gyermekei Erzsébet és Csögi Benedekné Magdolna 
Sámson birtokuk használatától.3 Április 30-dikán János, szé-
kelv ispán egyezséget köt Dobai Sándorral Od részbirtoko' 
illetőleg.4 Zsigmond király előtt János, székely ispán a saját 
személyében s a váradi püspöknek Dénesnek s a vitézlő 
László képviseletében előadta, hogy György Deák, János íia, 
a ki Adi Balázs fia volt, teljes jó részjószágait Adban s Mo-
esolyában Közép-Szolnok vármegyében nekik, t. i. Jánosnak, 
a püspöknek, Lászlónak és a másik Lászlónak é Györgynek, 
a János fiainak, eladni akarja s kérik a jóváhagyást, a melyet 
a király megadott.5 

1432 deczember 28-dikán Zsigmond király meghagyta a 
kolozsmonostori konventnek, hogy Mihályt és Lászlót, az 
István fiait, II. Lászlót, a György fiát, Györgyöt és III. Lászlót, 

1 Leleszi eonvent B. 257. f. 25. no 19. — - U. o. C. 192. f. 29. no 58. — 
Dl. Km. Prot. 1). min. pag. 110. nro 1. — 1 Zichy-Okmt. VIII. k. 415—416. 1. — 

5 Orsz. lvt. kolozsm. eonv. N. R. A. fasc. E. no 32. 34. fiók. (Későbbkori magyar 
másolat.) 
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a János fiait, vezesse a Miklós fiainak, IV. Lászlónak és János-
nak, Kusaly középszolnokvármegyei birtokába. 

György íia László, Losonczi Bán unokája István és ezek 
kusalvi, sarmasági, kövesdi, bakocsi, meg almaszegi jobbágvai 
fegyveres kézzel támadtak Borsi Nagy Mihály fia Miklós és 
ennek gyermekei meg Csamai Ördög László és fiainak Apáti, 
Köröm és Baromlak birtokokbeli jobbágyaira. Ez ügyben az 
előbbiek ellen 1434-ben vizsgálatot tartanak.1 

1435-ben kétségkívül a Mihály (nem a László) fiai László 
és András, meg Thallóezi Ferenezné Jakcs Heléna perelnek 
a krasznavárniegyei Perecsen, Somlyó, Csehi, ilidvég, Györ-
telek. Kerestelek birtokokért és más ugyancsak a Somlyó 
várához tartozó javakért Báthori Istvánnal, a Szaniszló íia 
és Györgygyei, a János fiával.2 

1438 július 16-dikán György íia, László elzálogosítja 
minden biliar-, kraszna-, középszolnok- és beregvármegyei 
birtokát Losonczi Bánfi Istvánnak, a ki kifizette Zsigmond 
királynak amannak tartozását.3 Erzsébet királynőnek 1439-ben 
kelt levele szerint, mikor Bozyn György a szent koronát neki 
átadta, az átadásnál jelen volt a többek közt Kusalvi Laakch 
(másképen) .laakch Mihály (M. Laakch alias Jaakch de Ivu-
sal) is.4 

1441 szeptember 9-dikén Ulászlónak Erzsébethez küldött 
követel között is szerepel. Lászlónak akarja eladni Dobokai 
Lőkes János a két Egregy birtokát, melyet zálogban bír, de 
1440 márczius 11-dikén tiltakoznak az ellen a Dobokaiak.5 

Ennek daczára márczius 21-dikén László megveszi 300 arany 
örök áron Dobokai Bálint Egregy és Ördögkut birtokrészét.0 

Deczember 4-dikén György és ifjú László testvéreket meg Odi 
Pétert eltiltják Erdélyi Bálint leánya, Barla, Odi, Pocs, Deme-

1 Leleszi conv. B. 9. f. anni 1434. 110 24. — 2 F. C. XI. 329. — Nagy Iván 
családfája. (V. k. 293. 1.) — ül . Km. Prot. AB. min. pag. 1. nro 2. — 4 F. C. 
I. XI. 329. — 5 Dl. Km. Prot. AB. min. pag. 40. nro 1. — « U. o. pag. 52. 1110 3. 
áthúzva. 
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ter, Odi Beke Bálint és Mocsolyai Gergely Od birtokuk jog-
talan v i sszat a rtásátó1.1 

László 1446-ban Hunyadi János erdélyi vajdának és kö-
zépszolnokmegyei főispánnak átadta a krasznamegyei Ilosva 
és Lompért részjószágokat tartozékaikkal és a Lompérton 
szedni szokott adóval együtt, a melyeket eddig mint özvegy 
Domahidi Istvánnénak, Ilosvai Dorottyának és Fancsikai 
Lászlónénak, Ilosvai Margitnak, az Ilosvai György leányainak 
a gyámja tartott magánál és birtokolt. Hunyadi János a jószá-
gokat átadja még ez évben a jogos tulajdonosoknak. 

1449 szeptember 24 25-dikén János, volt székely ispánt 
és fiát Györgyöt, Hadadi Jakcs István fiait: Mihályt és Lászlót 
meg Kusalyi Jakcs László fiát Pétert és Andrást eltiltja Hor-
vát és mindkét Sereden falvak bitorlásától Bécséi Péter.2 

1450 deczember 14-dikén a kolozsmonostori konvent, 
mint azt V. László királynak jelenti, Pálóczi László ország-
bíró parancsa következtében szemmérték szerint megbecsülte 
a Györgyöt s testvérét néhai Lászlót, néhai Jakcs János fiait 
illető részjószágokat. Kusaly, Erked, Görcsön, Debren, Kuesó, 
Mojgrád, Paptelke, Bréd, Aranymező, Széplak, Horváth, Ara-
nyosfalva, Sülelmed, Bősháza s számos más helységekben, 
de azokat Kémeri Miklós részére elfoglalni György sem az 
ellenfél sem a biró ré zét illetőleg, László özvegye pedig csak 
a birói részt illetőleg nem engedte.3 

1451-ben László fiai András és László ellenében Báthori 
Szaniszló fiának Istvánnak Ítélik, Hadad, Nádasd, Bogdánd, 
Újlak, Yicsa, Udvarhely, Korond, Babocsa, Kolbászfalu, Kis-
Babocsa, Somtelek, Tótfalu, Szél-Szeg, Csalános, Godonaz, Ör-
ményes, Keleneze, Náprád, Goroszló, Dabjon és más megye-
beli birtokokat.4 Deczember 27-dikén Péter, Apácza közép-

1 Dl. Km. Prot. AB. min. pag. 91. nro 1. áthúzva. — 2 Dl. 36.391. Km. 
Prot. C. p. 90. n. 4. — :í Az Erd. Múz. Oklgy. Gr. Kemény József gyűjt. (Szabó 
Károly kivonatai közt.) — 1 Leleszi conv. B. 126. f. 5. no 25. 
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szolnokvármegyei birtokrészét Jánosnál 56 arany forinton el-
zálogosította.1 

1452 márczius 8-dika előtt Péter zálogban bírta a kraszna-
vármegyei Nagy-Bádon, Récse, Alsó- és Felső-Sereden birto-
kokat. A Györgyöt zálogjogon megillető Udvarhely birtokot 
elfoglalták Jakcsi János és András; ezért Hunyadi János kor-
mányzó 1452 január 15-dikén meghagyja Közép-Szolnok vár-
megyének, hogy ez ügyben vizsgálatot tartson. Garai Lá zló 
nádor meghagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy Jakcs 
Péternek a krasznavármegyei Nagy-Bádon, Récse és mindkét 
Sereden birtokaika, mint zálogbirtokokba iktassa be Keczeli 
Szele Istvánt. Április 14-dikén Lászlót és Andrást meg néhai 
Kusalvi Jakcs László leányát Erzsébetet beiktatják a kraszna-
vármegyei Somái}7 birtokába. 

György és Péter elfogták Sámsoni Sebestyén gyermekei-
nek, Istvánnak és Klárának meg Sámsoni Körösi Lászlónak 
kusalvi, hadadi, erkedi, széri, mocsolyai és bogdándi (Mag-
dand) jobbágyait. Ez ügyben 1454-ben vizsgálatot tartottak.2 

Ugyanebben az évben Báníi János, György, And ás, Mihály 
és Katalin, Báníi Istvánné Margit, Csaholyi János és Kusalvi 
Jakchv László (de Kubai) fiai, András és Péter krasznamegvei 
Zovány, Kraszna, Goroszló és Balla birtokait jogtalanul el-
foglalták János, váradi püspök; Peterd János, Radványi Ta-
más, Dengelegi Bernát és Bályoki Szilveszter, kiket e miatt 
5000 frt bírsággal büntettek. László, magyar király meghagyja 
a megye bíráinak, hogy tartson nyomozást e tárgyban;' Péter 
fogott bíróként szerepel, a mikor 1458 deczember 19-dikén 
Borzási Pál és László kibékülnek Haraklányi Györgygyei.4 

György 1459 szeptember 19-dikén levelet ír Báthori Sza-
niszló fiához, Istvánhoz, melyben neki tudtul adja fivérének, 
Kusalvi Jakcs Lászlónak meggyilkoltatását." 

1 Dl. 30.035. Az oklevelet maga Péter állította vagy állíttatta ki Hadadon. 
2 Leleszi conv. S 34. f. anni 1454. Xo. 30. — :í Bl fasc. KK. no. 16. — 4 Dl. 
36392. Km. Prot. E. min. p. 29. n. 1. — 5 Dl. 30845. 
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A kolozsmonostori konventnek október 4-diki örökvalló 
levele szerint id. László leánya, Erzsébet minden birtokát 
Drágfi Miklósnak, nejének s fiainak vallja örökbe, mert László 
egyik leánya Eufrozina volt II Drágfi Miklósnak felesége.1 

De Deésbázi Kelemen, mint fölperesi megbizott a György és 
rokonai nevében Erzsébetet birtokainak Bélteki Drágfi Miklós, 
neje s íiai részére leendő bevallásától eltiltja.2 Ugyanekkor 
Erzsébet és férje, tizennyolez ügyvédet vallanak.3 Május 29-di-
kén Pétert és rokonait eltiltja bizonyos keresztúri szántóföl-
dek, erdők és rétek elfoglalásától Keresztúri Gergely és roko-
nai nevében Kisdobai János.4 

Hadadi Jakcsi Péterné Potentiana a leánynegyed iránt 
való kiegyenlítése után magánál tartotta, sőt eladta a Thag bir-
tokot illető irományokat; elhalt fivérének, Báthori János fiá-
nak. Lászlónak pecsétjét magával hordozta és egy közép-
szolnoki Perecsen birtokbeli jobbágyot megveretett a maga 
varsolezi jobbágyaival. Ezért 1460-ban vizsgálatot tartottak 
Jakcsiné ellen.5 Január 2-dikán Péter ügyvédjeiül vallja Do-
hai Várnagy Miklóst, Dobai Csizér Gált, Odi Mártont, Szeny-
nvesi (iergelv deákot, Odi Barnabás deákot, stb. Kémeri Mik-
lós deák özvegyét a középszolnoki Varsolcz, Lecsmér, Zálnok, 
Csalános birtokainak a Bánfi István fiai (László, János, György, 
András, Mihály) részére való elidegenítéstől eltiltotta.6 Február 
11-dikén Péter a királyt a középszolnokvármegyei Radna 
C a s t r u m eladományozásától. Horogszegi Szilágyi Mihályt an-
nak fölkérésétől tiltotta e l ; 7 ő és János, a még Péter és ifj. 
Kusalvi Jakes László közt támadt mindennemű pereiknek 
véget vetnek s Péter az ifj. Jakes László által néhai Jakes 
Mihálynénak zálogba vetett fél Völesök birtokot Jánosnak 
visszaadja;8 február 25-dikén György a kolozsmonostori kon-

1 Dl. 36392. Km. prot. E. min. p. 59. n. 1. — 2 U. o. 61. n. 1. — 3 U. o. 
60. 1. — ^ u . o. 45. 1. — 5 Leleszi conv. B. 123. f. anni 1460. No. 26. — 6 Dl. 
36392. km. prot. E. min. pag. 102. e. No. 3. — ~ U. o. 2. — 8 U. o. 79. 2. — 
9 U. o. 76. 1. és 77. 2. 
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vent előtt nem jelenvén meg, hogy a Péterrel való perének 
békességesen véget vessen, ezért «hatalombajon esettül» 111a-
rasztaltatott e l ; 1 márczius 7-dikén a Kusalyi Jakcsok nevé-
ben, mint láttuk, Nagvdobai Csiszér Gergely tiltakozott Drágfi 
Miklós, belsőszolnoki főispán ellen, a ki halállal fenyegette 
mindazokat, a kik a Szakácsiba hirdetett megyei gyűlésen 
meg fognak jelenni.2 

1401 január 2-dikán Jakcs Péter, Jánost, a néhai László 
íiát, bizonyos birtokoknak Drágfi ^^^b')s részére való elide-
genítéstől,3 márczius 5-dikén Lelei István (Miklós íia) pe-
dig Jakcs György és gyermekei nevében Jakcs Jánost a kö-
zépszolnoki Kusalv, Hadad, Újlak, Monó, Széplak, Désháza, 
Horváth, Bogdánd, Nádasd, Szeér, Apácza, Györtelke birtokok 
elidegenítésétől tiltotta e l ; 4 márczius 23-dikán Kusalyi Jakcs 
Péter Jánosnak (a László fia) s társának, Szabó Mártonnak, a 
Dobronyi László megölése, Bideskúti Lászlónak s társának, 
Biró Mihálynak (Kusalvon) pedig a Szabó Imre véreontásáért 
a hadadi Szent László egyház nevében menedéket val lot t ;5 

Péter ügyvédü 1 vallja ezeket: Dobai Porkoláb Miklós, Lelei 
Kakas András és Lőrincz, Sándorházi Porkoláb Balázs, Lelei 
Adi Márton, Odi Barnabás deák, Szennyesi Gergely deák és 
Kelemen, Szilágyszegi Kis (parvus) Mátyás és Mihály, Szodorai 
Ferenez, Thúri Lőrincz, s t b . B ő n y e i Ambrus (az András fia) 
Jakcs Gyö gy s rokonai nevében (György gyermekei János, 
Katalin) Jánost (a néhai itj. László fia) bárhol levő birtokai 
elidegenítésétől elti l t ja:7 néhai itj. László íia, János, tiltako-
zott az ellen, hogy az általa Péternek elzálogosított birtoko-
kat (a középszolnoki Babocza, Kolbászfalva, Bedefalva, So-
mos, Tóhát) Béltheki Drágfi Miklós elfoglalta;8 ugyanő el-
ajándékozta a hadadi puszta házát Miklós, hadadi plébános-
nak és a hadadi Szent László-egyháznak;9 Péter Györgyöt 

1 1)1. 36392. Km. prot. E. min. pag. 77. 1. — 2 U. o. 80. 2. — 3 U. o. 102. 
e. 1. Eleje hiányzik. — 4 U. o. 102 m. No, 1. — 5 U. o. 102. q. No. 3. — 6 ü . o. 
102. o. 4. — " U. o. 102. o. 3. — 8 U. o. 102. q. 2. — 9 U. o. p. 102. q! 2. 
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Cseh, Sülelmed magyar, Tollát, Nyires, oláh középszolnoki 
hirtokrészének elidegenítésétől tiltotta e l ; 1 Péter középszol-
noki erkedi birtokát tiszttartójának Horváth Antalnak; 2 János 
a középszolnoki Nádasd, Bogdánd, Korond, Monó falvakbeli 
birtokait Péternek, fiának Ferencznek s Potentia asszonynak; 3 

néhai László fia János középszolnokvármegyei Cseh, Sülel-
med, Tóhát, Nyires, ("sokmán, Kazol, Aranyosmező, Bikácza, 
Felsővárcza falvakbeli birtokait Bélteki Drágfi Miklósnak zá-
logba vallotta;4 máreziir 25-dikén ugyanő a krasznavármegyei 
két Bádon birtokot Péntek Bálintnak s Mártonnak vetette zá-
logba," még pedig 100 f r té r t ; 0 má jus 14-dikén György mene-
déket vall Bélteki Drágfi Miklósnak, a ki rokonai : Bélteki 
Drág fiai, Sándor és György meg Balk íia, Sándor minden-
nemű tartozásait lefizette. Erre a Jakcsok visszabocsátják a 
Drágfiak Kusaly város, Cseh, Sülelmed, Tóhát, Nyires birto-
kait, miket a tartozás fejében zálogban b i r t ak ; 7 néhai László 
leánya Erzsébet részére ügyvédeket vallanak: Vethési Miklós 
mestert, Bőnyei Mihály deákot és Balázst, Désházi Eze Istvánt 
s tb . ; 8 junius 4-dikén megtudjuk, hogy a néhai László leánya, 
Hedvig Bethleni Gergely özvegye;" szeptember 20-dikán pedig 
azt, hogy László egy másik leánya, Affrica, Bélteki Drág Miklós 
neje.10 György hatalmaskodást követett el Sámsoni Albert ellen. 
Augusztus 19-dikén kiegyeznek;11 ugyanő hatalmaskodást kei-
vetett el Dománhidai András ellen; kiegyeznek oly módon, 
hogy Jakcs a sámsoni alesperes házánál 11 ökröt tartozik adni 
Dománhidainak.12 Péter október 12-dikén ügyvédül vallja eze-
ket: Szakácsi István deákot, Ákosi Mihályt és Antalt, Miklós 
hadadi plébánost, Szilágyszegi Mihályt, Szilágyszegi Kis (par-
vus) Mátyást, Bideskúti Mihályt, Thasnádi Pált stb.13 

14()2-ben György bizonyos pénzösszeg átvétele mellett 

1 Dl. 36392. km. p. E. min. 102. p. 11. 4. — 2 U. o. 102. y. n. 1. — 3 U. o. 
102. r. 1. — 4 U. o. 102. q. 4. — U. o. 49. 2. — (J U. o. 49. 11. 1. Áthúzva. — 
7 U. o. 106. 3. — s U. o. 107. 1. — 9 U. o. 112. 3. — 10 U. o. 134. 2. — 11 U. o. 
130. 3. — U. o. 131. 1. — «* u . o. 138. 1. 
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visszabocsátja a szatmár- és középszolnokvármegyei Cseh, 
Sülelmed, Tohát máskép Fekonda, Nyíres, Kaczol, Arany-
mező, máskép Baba, Csokmány, Baboeza. Kolbászfalva, Ke-
defalva, Bedefalva, Somos, Bikáeza, Felső-Váreza, Tótfalu, 
Örményes, Győrtelek, Görcsön (Gercsén) részbirtokokat és 
Borzluk, Csompasztelke prsediumokat Bélteki Drágfi Miklós-
nak ; 4 János, felesége Petronella, íia Ferencz és Mihály fiai, 
István és Mihály Hadad, Újlak, Völcsök, Böősháza, Apácza, 
Nagyszeg, Vicsa, Kelencze középszolnoki birtokaikat 800 arany 
forinton Péternél zálogosította el.'2 

1464-ben jelentik, hogy János fia, György ellenében ítélet 
alapján be akarták iktatni Báthori Szaniszlót Hadad birtokba 
és adózási jogába, Vicsa, Menyő birtokokba, Udvarhely bir-
tokba adózási joggal, Korond, Baboeza, Tótfalu, Szélszeg, 
Csanálos, Godonyácz, Örményes, Kelencze, Náprád, Goroszló 
és több más megyebeli birtokba, de Jakcs emberei, ellenség 
módjára, megakadályozták.3 János visszavonhatatlanul vissza-
bocsátja a középszolnoki Cseh, Sülelmed, Tóhát s csak az 
imént elősorolt többi birtokot Bélteki Drágfi Miklósnak, mi-
után ez azokért teljesen kielégítette őt.4 

Péter és fia Ferencz, meg neje Potentiana, ki előbb Bá-
thori László neje volt, elhajtottak a középszolnoki Perecsen 
birtokról 40 ökröt, a miért ellenük 1465-ben vizsgálatot tar-
tanak Báthori Szaniszló fiai: Miklós és János részére.5 

Özvegy Kusalyi Jakcs Györgyné, Afra, egyike azoknak, a 
kik kirabolták Daróczi Bereczket és a kik ellen ezért vizsgá-
lat folyik.6 

1469-ben János kifizeti a két apácza atyafiát: Erzsébet 
asszonyt s Ilonát.7 Május 29-dikén György ügyvédeket vallott: 
Bőnyei Tamást, Sándorházi Tolvaj Benedeket és Miklóst, Sze-
léndi Antal deákot, Ujnémeti Albertet, Szirmai Mátét, Csató-

1 GKG. A. fasc. XX. — 2 Dl. 30041. — Leleszi conv. Act. Bercs. fasc. 7. 
No. 49. (Prot II. pag. 207.) — 4 GKG. A. fasc. XX. — 5 Lelesz, B. 154. f. anni 
1465. nr. 10. — U. o. nr. 36. — 7 Wl. 



A KUSALYI J A K C S I - C S A L Á D . 4 1 9 

házai Gergelyt, Rátoni Mihály deákot, Sarmasági Ambrust, 
dobai Chyzer Istvánt, Jakabfi István deákot, lelei Kaplyon 
Miklóst, lelei Majos Mártont.1 

György Majádi Elena férje. (1471.)2 

Kusalyi Jakcs(-fi) László fia, János és néhai György fia, 
János azok között vannak, a kik 1471 márczius 1-sején eltilt-
ják Török László fiát, Domokost, továbbá Istvánt és Albert 
fiát, Pétert, néhai Kisdobai Pál néhai fia, Lukács, kisdobai 
birtokrészének elfoglalásától.3 

1473 január 26-dika körül Péternek ügye van Sándor-
házi Tolvaj Benedekkel.4 

1476-ban vizsgálatot tartanak György özvegye, Afra és 
fiai János, László meg Mocsolyai Ambrus részére Móré Já-
nos és Márton, előbbinek leánya Zsófia, Iváeson Péterné, 
Ivácson György és Benedek, Mocsolyai Iváeson Benedek fiai 
Sebestyén, Ambrus, Albert és leányai: Dorottya, Ilona, Ku-
salyi Jakabfi György, felesége Márta, leányai Ilona, Klára és 
Borbála, fiai: László és Péter ellen, kik a középszolnoki Mo-
csolya birtokról elvittek két szekér gabonát és a jobbágyokat 
elverték." 1477 junius 17-dikén Mátyás király meghagyja a 
kolozsmonostori konventnek, hogy Péternek Debren birto-
kába és Macedónia nevű földjébe iktassa be Bőnyei Tajnást 
és Lászlót, kiket azok zálogjogon illetnek.6 1480 körül írták 
össze László (ifjabb) ingóságait —- úgy látszik — az erkedi 
birtokon.7 1486-ban hozott Ítélet szerint Dénesnek zálogösz-
szeg fejében 200 arany forintot kötelesek fizetni Mojádi Ist-
ván és György az ilosvai, lompérti, majádi, hosszúmezői és 
derzsidai részbirtokokért, melyeket aztán igaz vérség jogán 
azonnal birtokukba vehetnek; 8 október 13-dikán Báthori 
István országbíró meghagyja a kolozsmonostori konventnek, 
hogy Péter és fia Ferencz Varsolez birtokába iktassa be Ive-

1 Dl. 36394. G. pag. 23. n. 1. — 2 Gencsi-lt. Xr. 918. — 3 Dl. 36393. km. 
prot. F. min. pag. Nr. 1. — 4 U. o. 119. 2. — 5 Leleszi conv. I. 46. 1". anni 1476. 
Nr. 6. — (i Dl. 27937. — 7 U. o. 20903. — s Gencsi-lt. Xr. 384. 

27* 



4 2 0 II. RÉSZ. A V VRAK URAI. 

czeli Szele Mártont, kit az zálogjogon megillet.1 1487-ben 
László Böősháza és Szeér középszolnoki birtokait Bőn vei Ta-
másnál 75 arany forinton elzálogosította.2 1489-ben a nyol-
czados bíróság Ítélkezik Telegdi Annának, Nagymihályi And-
rásnénak perében Kusalvi János íia László ellen, a nevezett 
Agnes leánynegyedének Hadad és Kusalv középszolnoki bir-
tokokból való kiadása i rán t ; 3 márczius 13-dikán Mátyás 
király Ítéletet hoz Péter özvegye, Zsófia javára Péter íia, 
Ferencz ellen, melynek értelmében a hadadi vár és ingó-
ságai hozomány és jegyajándék fejében k iadandók; 4 szep-
tember 3-dikán Ferencz és Bélteki Drágfi Bertalan a kolozs-
monostori konvent előtt elhalasztják a Mutos, Várcza, Róna 
és Turbucza birtokokért folytatott perüke t ; 5 november 
14-dikén Mátyás király meghagyja a kolozsmonostori kon-
ventnek, hogy Péter özvegye, Zsófia érdekében hajtsa végre 
Péter fia, Ferencz ellen a Hadad várának és tartozékainak 
meg ingóságoknak hozomány és nászajándék fejében való 
kiadása iránt hozott Ítéletet;0 1491 julius 11-dikén Ferencz 
menedéket vall Bőnyei Tamásnak, miután visszakapta ettől 
a neki elzálogosított egész Oláh-Nádasdot, Mutost meg a 
debreni bir tokot ; 7 1492 deczember 9-dikén II. Ulászló meg-
hagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy a Ferencztől 
megvásárolt Oláh-Nádasd birtokba iktassa be Bőnyei Tamást. 
A konvent 1493 április 12-dikén teljesíti a király parancsá t ; 8 

Péter fia, Ferencz elzálogosította Debren birtok negyedét 
Dohai Györgynek, de 1493 augusztus 30-dikán visszaváltja;9 

1493 augusztus 30-dikán a két Jakcs László a krasznavárnie-
gyei Yarsolczon levő birtokaikat Dohai Györgynek ajándékoz-
zák.10 E birtok felét Szilágyszegi Pálnak vallja örökbe11 Péter 

1 Dl. 28642. — 2 Leleszi conv. I. 52. f. anni 1487. Nr. 7. — :í A felperes 
leszármazása: Kusalyi Jakchi László leánya: Thelegdi Lőrinczné Ágnes (1489. 
néhai), a kinek lánya Anna Nagymihályi Andrásné. Dl. 18374. — 4 Dl. 27959. — 
5 Dl. 27964. — 6 Dl. 27967. — 7 Dl. 36398. km. prot. M. min. p. 24. n. 1. és 
p. 25. n. 1. — s U. o. 123. 1. — 0 U. o. 150. 2. — 10 U. o. 149. 1. — 11 ü . o. 148. 1. 
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íia Ferencz, a ki a középszolnoki Csalános s Zálnok birto-
kok felét Dobai Györgynek e ladja ; 1 Szilágyszegi Pál a néhai 
Péter (a Ferencz atyja) által neki zálogba vetett középszol-
noki Hadad birtokért a zálogösszeget fölvévén Ferencznek 
menedéket val l ; 2 Ferencz középszolnokvármegyei Kusaly, 
Szér s más beregvármegvei possessiöit elzálogosította Drágfi 
Bertalannak 1350 arany forintért, 1494-ben azonban vissza-
kapja fenti birtokait Ulászló király előtt s az 1350 forintért 
elégtétel gyanánt Drágfi Bertalannak s örököseinek adja kö-
zépszolnokvármegyei Széplak, Bősháza, Horvát, Benedekfalva 
possessiókat Szongolithegye nevű szőlőhegygyei, továbbá 
ugyancsak középszolnoki Középső-Várcza birtok és Görcsön 
birtokbeli részbirtokot és kötelezi magát és utódait, hogy e 
birtokokban Drágfi Bertalant és utódait mindennemű törvé-
nyes kereset ellen megvédi, illetőleg megvédik; ha ezt maga 
vagy utódai elmulasztanák, akkor Drágfi B. vagy utódai örök 
joggal elfoglalhatják Ferencznek beregvármegyei Nagv-Mu-
saly, Kis-Musaly és Oroszi birtokait.3 A leleszi konventnek 
1495 Szent-Mihály nap után való csütörtökön kelt levele sze-
rint Ferencz a maga és összes rokonai nevében meghálálni 
kívánván azt, hogy irántuk Bélteki Drágfi Bertalan, erdélyi 
vajda jó indulattal van, e vajdának meg fiainak: Imrének, 
Györgynek és Jánosnak meg örököseiknek adja örökre a kö-
zépszolnoki Cseh, Sülelmed, Ardó, Aranymező, Győrtelek, Alsó-
és Felső-Várcza és Bikácza birtokait, melyek Drágfi Bertalannál 
zálogban vannak.4 1499-ben vizsgálat folyik Ferencz részére 
Dobai György ellen, ki Kissolymos, Varasitó, Zsákfalva közép-
szolnoki birtokon követett el jogtalanságot és a Zsákfalva 
birtokhoz tartozó Durulya erdőből sertéseket hajtott el.5 László 
leánya Erzsébet, Bélteki Drágfi Bertalannak adta a közép-

1 Dl. 36398. Km. Prot. M. min. 147. 1. — 2 U. o. 150. 1. — 3 Jlt. e. — 4 Az 
itélömesternek 1584-ben Gyulafi László fiai: László, István és László számára 
kiadott átiratában. GKG. marosnémeti lt. eista C. fasc. XII. — 3 Leleszi conv. 
I. 65. f. anni 1499. n. 44. 
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szolnoki Inó, Dabjon, Nagy- és Kis-Goroszló meg Náprád 
birtokokat, továbbá Udvarhely birtok felerészét. Ez alapon 
II. Ulászló meghagyja a budai káptalannak a beiktatást, mi-
nek ellenmondás nélkül való megtörténtéről a káptalan ok-
levelet állít ki.1 1501-ben László tiltakozik András ellen, a 
ki örökre leköti Bolczon Lászlónak Ad részbirtokot és két 
kusalvi puszta jobbágy telket.2 1502 április 14-dikén László 
leköti bizonyos kölcsönzött pénzösszeg fejében Nagyszeg és 
Völcsök birtokait Sándorházi Márton, erdélyi kanonoknak és 
gyulafehérvári főesperesnek.8 1505-ben László és neje Krisz-
tina meg fiuk György elzálogosítják a középszolnoki Hadad, 
Kusaly, Erked, Szér, Bogdánd, Korond, Nádasd, Béltek, Aad, 
Újlak, Vicsa, Böősháza, Széplak, Horvát, Benedekfalva, Köőd, 
Kelencze, Nagyszeg, Aranyosfalva birtokokat és Onostő bir-
tokot meg más beregvármegyei birtokaikat 000 arany forint-
ért Bélteki Drágfi Györgynek és Jánosnak.4 

1507-ben Imre és Mihály (egr.) bizonyítványt vesznek 
arról, hogy László és András nem fizették le a kitűzött időre 
azon 500 forintot, a mely összeg fejében az előbbiek zálog-
ban birják utóbbiaknak Erked, Bogdánd, Korond és Apácza 
részbirtokait.5 

László és András (egr.) megidézik Anyai Bodó Eerenczet, 
néhai Ferenez fiait: Imrét és Mihályt meg másokat, a kik 
szétvagdalták Hadad birtokban a vámkereket és úgy itt, mint 
Kusaly birtokban más hatalmaskodásokat is követtek el.6 

1508 jul ius 17-dikén László és György lekötik bizonyos 
kölcsönösszeg fejében Széplak birtokokat Barcsai Pálnak, a 
ki Szentgyörgyi és Rozyni Péter országbíró és erdélyi vajda 
secretárius cancellariusa.7 

A kolozsmonostori konventnek 1509 julius 29-diki bi-
zonyságlevele szerint Imre 8 a Losonczi Báníi Jánostól kölcsön-

1 GKG. C. fasc. XII. — 2 Lelesz, Prot. Parvi folio. 196. — :í Dl. 36405. 
Michael pag. 190. n. 1. — 4 GKG. A. fasc. XX. — 5 Lelesz, Act. an. 1507. Nr. 4. — 
0 U. o. 1507. 33. — 7 Dl. 36405. km. prot. Michael p. 280. n. 1. — 8 U. o. 333. 1.. 
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zött pénz fejében a középszolnoki Zsibó birtokot neki leköti; 
László megidézteti néhai János fiát, Andrást, a ki a fenti 
László hadadi vámházában hatalmaskodott.1 László özvegyét 
Annát Velenezébe hívta az anyja, ezért 1508-ban a közép-
szolnoki Hadad, Apáeza, Bogdánd, Korond, Újlak, Viesa, 
Böősháza, Benedekfalva, Horvát, Széplak, Köőd, Kelencze és 
Szér részbirtokainak védelmét a mely birtokokat férjétől 
kapott nászajándékul zálogjogon Bélteki Drágfi Györgyre 
bízta. 

1509-ben «Kusalvi Jakehy Andrásnak minden jószága 
Flleweülgyi János Nádor Ispányi ítélő Mesternek és Matu-
ehinay Györgynek adományoztatott.»2 

1512-ben egyik Jakcsi (egr.) megidézteti Ferenczet és 
Lászlót, Keresztúri Mártont és Álmosdi Csire Andrást, a kik 
elhajtatták az előbb említett Jakcsi hadadi jobbágyainak az 
aprómarháit és egyéb ingóságaiktól is megfosztották.3 Ká-
szoni Jakcsi György és János (egr.) elzálogosítják az apjuk 
után öröklendő Hadad, Nádasd, Bogdánd, Szér Aad, Béltek, 
Újlak, Vicsa, Böősháza, Kelencze, Köőd, Széplak, Nagyszeg, 
Horvát részbirtokokat — a melyeket apjuk, László, Drágfi 
Jánosnak zálogosított volt el — 800 forintért Berendi Dá-
vidnak.4 

A kolozsmonostori konvent 1522 július 27-diki ado-
mánylevele szerint Mihály a középszolnoki Diósad birtokát 
Athorjáni Urielnek adományozta ; 5 1523-ban Mihály ellen 
perel előbb András özvegye, most Butkai Lászlóné Czeczilia 
két középszolnoki diósadi jobbágy elfoglalásáért,<! tiltakozik 
Mihály ellen, azért is, mert ez teljesen leromboltatta Czecziliá-
nak kőből épült, kusalvi curiáját és a köveket elhordatta.7 

1524-ben néhai László fia, János (egr.) tiltakozik Mihály 
ellen, a ki megtámadta a Boldogságos Szűz Máriáról neve-

1 Lelesz, Act. an. 1509. Nr. 28. — 2 Szirmai: Szatmár, 1810. II. 274. 1. — 
:í Lelesz, Act. an. 1512. Nr. 7. — 4 U. o. Prot. Parvi folio 262. — 5 Dl. 36400. 
km. prot. R. min. p. 60. Nr. 1. — Lelesz, Act. an 1523. Nr. 46. — 7 ü . o. Nr. 53. 
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zett kusalyi templomot, a mely a fenti János védőuralma alatt 
áll és elvitt innen 20000 arany forint értékben ereklyéket, 
aranykereszteket, szentségtartókat, kelyheket, szentelt olajtar-
tókat és más értékes tárgyakat, továbbá elfoglalta ezen egy-
ház Mocsolya részbirtokát, melyet néhai Dénes, váradi püs-
pök hagyományozott az egyháznak és szolgáinak a mint ezt 
már szintén lát tuk; 1 valamelyik Jakcsi tiltakozik Mihály el-
len, a ki elfoglalta amannak egy nádasdi alattvalóját; Ivere-
peczi Ferenez ellen, a ki elverte a tiltakozónak egy kovászói 
jobbágyát.2 

1526-ban néhai Kászoni Jakcsi László leányának, Dés-
házi Péterné Magdolnának János ellen Hadad, Diósad, Ná-
dasd, Bogdánd, Szér, Korond, Völesök, Újlak, Böősháza, Szép-
lak, Horvát, Nagyszeg, Köőd, Keleneze és Benedekfalva rész-
birtokok elfoglalásáért folytatott perében az alperesnek tisztító 
esküt Ítélnek.3 

1527-ben János és István, Matuznai Ferenez és Miklós 
ellen s a Lónyai Péter érdekében vizsgálati jegyzőkönyvet 
vesznek föl 4 

1530-ban János király meghagyja, hogy Mihály, közép-
szolnoki főispán és János örökvallása alapján iktassák be 
ezek Vicsa birtokába Őrmezői Móré Jánost.5 1532-ben Mihály 
a váradi káptalannal és királyi emberrel el akarta foglalni 
Csehet6 János királynak Budán 1533 augusztus 26-dikán kelt 
oklevele szerint mint alperes áll szemben Drágfi Gáspárral 
ilj. László fiának Jánosnak némely részbirtokaiért. Jakcsot 
el is Ítélik.7 

1537-ben István tiltakozik János ellen a középszolnoki 
Kusaly, Aad, Szér. Hadad, Völesök, Újlak, Vicsa, Böősháza, 
Köőd, Keleneze, Horvát, Benedekfalva, Bogdánd, Korond, 

1 Lelesz, Act. an. 1524. 22. — 2 U. o. nr. 39. — 3 ü . o 152G. G. 4 1761 
márczius 15-dikén a leleszi konv. lt.-ban összeírt okl.-lajstr. (Szfjv.) — 5 Orsz 
lt. km. conv. lad 27. M. n. 20. — G GKG. C. l'asc. XII. — 7 U. o. 
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Nádasd, Erked és Apácza meg több beregvármegyei rész-
birlok elidegenítése miatt.1 

1540-ben Mihálynak Nagy-Solymos birtokára vitetett Mi-
hályfalvi Horvát Vid 12 ökröt, egy boros edényt meg egy 
szekeret, a miért meginti őt Menyői Fodor Bálint." 

1541-ben Kászoni Jakcsi István és Bátorkeszii Ördög Já-
nos neje előbbi István nővére, Erzsébet nevében meg-
egyeznek oly módon, hogy István átenged nővérének leány 
negyed fejében Ivászon városban egy cnriát meg három job-
bágytelket. X.-K.-Almás stb. beregmegyei meg Nádasd közép-
szolnoki részbirtokokat azon kikötéssel, hogy nővérének fiutód 
nélkül történt halála esetén azok ő reá szálljanak vissza.'5 

1541-ben Mihály és Ártánházi Bornemissza Boldizsár 
visszakapják Deésházi Lajostól ama kusalyi részbirtokot, a 
melyet Deésházi István és Péter bírtak zálogban. E jószágért, a 
mely vér szerint a nevezett Jakcsit illeti, a fenti Bornemissza 
fizette le a váltságösszeget.4 

1543-ban Mihály zsibói jobbágyai 18 kapuszámnyi adót 
fizettek;5 völcsöki jobbágyait 17, hadadnádasdi (Hadad és 
Lele közt) jobbágyait 7, hadadi jobbágyait 6, monói, ud-
varhelyi, erkedi jobbágyait 5—5, nyirsidi jobbágyait 4, mu-
tosi, apáczai jobbágyait 3—3, varasitói jobbágyait szintén 3 
kapura becsülték; szamosújlaki (Vicsa és Monó között), tur-
buczai, debreni, zsákfalvi, karikai jobbágyai 2—2 kapu után 
fizettek adót; nagysolymosi és kissolymosi 2 kapuszámnyi 
adóval megróható jobbágyait fölmentették az adózás alól; 
kusalyi, prodánfalvi, rónai, kelenczei, bogdándi, nagykorondi 
jobbágyai 1—1, 1549-ben völcsöki jobbágyai 18, nádasdi és 
bogdándi jobbágyai 10—10, újlaki, hadadi jobbágyai 9 9 
kapu után fizettek adót. 1554-ben ugyanezen Jakcsinak ez 
utóbbi helyen levő jobbágyait 11 kapura becsülték; az ud-

1 Lelesz, Prot. G. tol. 90. an. 1537. — 2 U. o. 1540. 19. — * U. o. 1541. 30. — 
4 Wl. — s Dical. 
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varhelyi jobbágyai 8, a monóiak 6, a szeériek 5, az apáczaiak, 
mutosiak 4—4, az erkediek 3 72, nagykorondi jobbágyai 2 
kapuszámnyi adót fizettek. 1553-ban is 2 kapura becsülték 
a nagykorondi jobbágyokat; 1549-ben prodánfalvi, tűrbuczai, 
karikai, nyirsidi, varasilói, mocsolyai, adi, kusalyi jobbá-
gyait szintén 2 2 kapu után adóztatták meg; uagyszegi, 
böősházi, rónai, zsákfalvi jobbágyait pedig 1 1 kapu után; 
zsibói jobbágyait 24 kapura becsülték; jobbágyai innen 1553-
ban már csak 14 kapuszámnyi adót fizettek. 1554-ben szin-
tén Jakcsit vették föl e helységből földesúrnak; 1553-ban 
varsolczi jobbágyait 25, nagysolvmosi jobbágyait 1550-ben 3, 
1553-ban pedig 4 kapu után rótták meg adóval; 1550-ben és 
1553-ban kissolymosi jobbágyait 1 1 kapu után adóztatták 
meg, míg egy másik, ugyancsak 1553-diki összeírásba nem 
vették fel e helységet; 1553-ban kelenczei jobbágyai 1. 1554-
ben uagyszegi jobbágyai 3 kapuszámnyi adót fizettek. 

1543-ban Istvánnak korondi jobbágyait 1, uagyszegi job-
bágyait 2 kapu után adóztatták meg; özvegyének kusalyi, 
vicsai jobbágyait 2 2 kapuszámnyi adóval rótták meg; 
szeéri, diósadi jobbágyai 1 1 kapuszámnyi adót fizettek. 

1544-ben Mihály megidézteti Menyői Deésházi Lajost, a 
ki zálogban birja fentinek Kusaly és Erked részbirtokait és 
nem bocsátja vissza;1 néhai Mihály fia, Mihály (egr.) meginti 
Bőnyei Mátyást a középszolnoki Oláh-Nádasd birtok vissza-
bocsátására;2 Mihály meginti özv. Kusalyi Jánosiié, most 
Panaszi Pázmán Péterné Katalint, hogy vegye föl hozomá-
nyát meg nászajándékát és engedje át a fenti János leányait: 
Petronellát és Annát meg Kusaly, Szeér, Erked, Diósad, Ko-
rond. Bogdánd, Nádasd, Apácza, Hadad, Völcsök, Újlak, Ke-
lencze, Köőd és egy beregmegyei jószágát/' 

1545-ben néhai Mihály (egr.) leánya, Klára meginti test-
vérét, Mihályt, hogy apja, középszolnoki Hadad, Erked, Ku-

1 Lelesz, Act. an. 1544. Nr. 20. — - ü . o. nr. 36. — :í U. o. nr. 35. 
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saly, Nádasd, Bogdánd, Szeér, Újlak, Monó, Völcsök, Udvar-
hely, Zsibó, Korond, Várcza, Alsó-Várcza, Apácza, Szopor, 
Kis- és Nagy-Solymos, Bikáeza, Karika, Róna, Varsolcz meg 
más bereg- és hevesvármegyei javaiból hasítsa ki az öl meg-
illető részt.1 Mihálynak (egr.) Ítélnek oda bizonyos hadadi 
és kusalvi részbirtokokat.2 Mihály (egr.) meginti Nagyfalusi 
Baxa Demetert, hogy bocsássa vissza ifjú Jakcsi László néhai 
fiának, Jánosnak, krasznavárniegyei Kis-Bádon részbirtokát, 
melyet az említett János Varsolczi Péntek István-, Bálint- és 
Mártonnak zálogosított el, kiktől azután Baxa kezébe került.3 

Ferencz fiának, Mihálynak íia, Mihály (egr.) meginti Szilágy-
csehi Vajda Gáspárt és Boldizsárt meg Nagyerdődi Literátus 
Ferenezet az iránt, hogy bocsássák vissza a böősházi és be-
nedekfalvi részbirtokokat, miket zálogban birnak.4 Mihályt 
beiktatják a középszolnoki Hadad várába és Hadad, Nádasd, 
Bogdánd, Korond, Onostő, (prsedium), Erked, Szeér, Kusaly, 
Mocsolya, Apácza, Völcsök, Újlak, Monó, Kelencze, Köőd, 
Udvarhely, Mojgrád, Debren részbirtokokba, Mutos, Solymos, 
Kis-Solymos, Zsibó, Prodánfalva, Turbucza, Róna, Zsákfalva, 
Csiglen, Karika, Varasitó, Nyirsid birtokokba, a krasznavár-
niegyei Varsolcz- és a dobokavármegyei Romlott részbirto-
kokba, mind ama vár tartozékaiba.5 

1546-ban a Nagyfalusi Losonczi Bánfi Gáspár elzálogosí-
totta feleségének Jakcsi Annának a birtokait Ártánházi Bor-
nemissza Boldizsárnak.6 -

1547-ben Mihály és özv. Ártánházi Bornemissza Boldi-
zsárné Szécsi Anna vicsai birtokába beiktatják Paladinics 
Jánost, a kit e birtok csereszerződés alapján megillet.7 Mihály 
megidézteti előbb özv. Drágfi Gáspárné, most özv. Druget 
Antalné Anna Cseh várának várnagyát, Dobozi Mátét, a ki a 
fenti Mihálynak hadadi, nagysolymosi, völcsöki, kissolvmosi 

1 Lelesz, Act. an. 1545. 18. — 2 U. o. Prot. 8. fol. 45. an. 1545. — 3 U. o. 
Act. 1545. 38. — 4 U. o. Nr. 29. — 5 U. o. Stat. B. 434, — Bl. fasc. E. nr. 8. — 
7 Orsz. lvt. Km. conv. lad. 27. V. n. 3, 
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és kelenczei jobbágyain hatalmaskodott.1 Mihály meginteti 
Homonnai Druget Antalt, mint Bélteki Drágfi György gyám-
ját meg annak Cseh várbeli tisztjeit, a kik a fenti Jakcsinak 
meg Drágfi Györgynek Nagyszeg birtokán egy Újfalu nevű 
villát építtettek, továbbá elfoglaltak Jakcsi Nagyszeg birtokán 
a Dabjon felőli dűlőben 57 földet és az ezeken levő jobbá-
gyokat, a Horvát felőli dűlőben pedig körülbelül 100 földet, 
mint már láttuk.2 Meginti Bélteki Drágfi Györgyöt és ennek 
gyámját Druget Antalt azért is, hogy bocsássák vissza a fenti 
Jakcsi osztozó testvérének, néhai Lászlónak nagyszegi rész-
birtokát, melyet zálogban bírnak.3 ü is hatalmaskodott előbb 
Drágfi Gáspár, aztán Druget Antal özvegye Somlyói Báthori 
Anna györteleki jobbágyain és ezeknek kárt okozott, továbbá 
levágta az özvegy Cseh várában a nyakkalodát, a miért is az 
özvegy meginti Jakcsit.4 Mihályt megidézik azután Panaszi 
Pázmán Farkas és Anna az iránt, hogy adja ki néhai Jakcsi 
László beregvármegyei Kászon város stb., a középszolnoki 
Kusaly és Hadad városok (a vámmal), Újlak, Völcsök, Vicsa, 
Böősháza, Ad, Szér, Bogdánd, Korond, Nádasd, Horvát, Erked, 
Nagyszeg, Benedekfalva, Köőd, Kelencze, Széplak, Debren, 
Mojgrád, Ivucsó, Udvarhely, Inó, mindkét Goroszló és Gör-
csön javaiból az anyjuk által kötött szerződés alapján őket 
megillető leánynegyedet.5 Mihály most már Böősházi Literá-
tus Ferenczet inti meg azon böősházi részbirtok ügyében, 
melyet a fenti Mihály apjától hatalmasul elfoglalt Drágfi 
Gáspár és aztán átadott az említett Böősházinak.6 András 
leánya, Paposi Ördög Jánosné Erzsébet, meginti néhai Ku-
salyi Jakcsi Mihálynak, mint a fenti András osztozó testvéré-
nek fiát, Mihályt,hogy adja ki az őt megillető leánynegyedet 
apjának Hadad és vára, Kusaly, Diósad, Szér, Erked, Bog-
dánd. Nagy-Korond, Apácza, Széplak, Nádasd, Nagyszeg, Uj-

1 Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 2. nr. 39. — 2 U. o. nr. 33. — 3 U. o. nr. 
49. — 4 U. o. nr. 51. — 5 U. o. nr. 53 — 6 ü . o. nr. 54. 
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lak és más beregvár megyei jószágaiból.1 Mihály perel Kusalyi 
Jakcsi István özvegyével, Katalinnal. Ferdinánd királyi meg-
bízottat küld utóbbinak a birtokaira azon utasítással, hogy 
oszszák fel a birtokokat négy egyenlő részre, egynegyed rész 
legyen Katalinnak Klára és Anna nevű leányaié, s gyámjuk a 
férjhezmenetelükig történt használatáért fizessen 200 magyar 
forintot; háromnegyed rész pedig a Kusalyi Jakcsi Mihályé. 
A birtokok a következők: Kusaly, Szér, Erked, Diósad, Ko-
rond, Bogdánd, Nádasd, Hadad, Völcsök, Újlak, Böősháza, 
Horvát, Benedekfalva, Keleneze, Köőd, Széplak, Apácza, Nagy-
Szeg, Vicsa és Bőnye részbirtokok.2 

1548-ban Mihály cserébe ad lldvarhely, Széplak, Inó és 
Bikácza birtokokon 11 jobbágyot Somlyói Báthori Anna hadadi 
részbirtokaiért. : í Özv. Jakcsi Istvánné, most Matuznai György 
neje, Katalin és első férjétől született leányai Anna és Bor-
bála megidéztetik Kusalyi Jakcsi Mihály fiát. Mihályt, a ki 
elhajtatta az apró marhákat a kusalyi kúriából, jóllehet e 
kúriát az előbbiek bírják.4 Előbb Jakcsi György, most Dob-
rokai Palkó Ferencz özvegye, Potentiana megidézteti Jakcsi 
Mihály fiát, Mihályt, hogy adja ki első férje középszolnok-
vármegyei Kusaly, Szér, Erked, Bogdánd, Nádasd, Hadad és 
más beregvármegyei javaiból az őt megillető hozományt.' ' 
Jakcsi Mihály megidézteti előbb Drágfi Gáspár, most Druget 
Antal özvegyének, Annának Dobra városi tisztjét, Possay 
Bálintot, a ki elhajtotta a fenti Jakcsi bogdándi jobbágyainak 
a nyájait és aprómarháit .6 Mihály megidézteti Drágfi György 
gyámanyját, előbb Drágfi Gáspár, majd Druget Antal özve-
gyét Annát is, ki fiának Györgynek meg a fenti Mihálynak 
Nagyszeg birtokán a már előbb is említett Újfalu nevű villát 
építtette és elfoglaltatott előbb Jakcsi Istvánné, majd Matuznai 
György né Katalin kezéből egy nagyszegi jobbágytelket, a mely 

1 Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 3. nr. 52. — 2 Jlvt. e. No 3. — :í Orsz. lvt. 
Km. conv. lad. 26. B. n. 17. — 4 Lelesz, Act. an. 1548. fasc. 1. nr. 65. 5 U. o. 
2. nr. 26. — U. o. nr. 45. 



4 3 0 II. RÉSZ. A V VRAK URAI. 

a fenti Mihályé, aztán bizonyos szántóföldeket.1 Kovászéi 
Matuznai Pálné, a Mihály leánya, Erzsébet meginti testvérét, 
Mihályt apjuk Hadad vára, Diósad, Kusalv, Erked, Szér, 
Moesolva, Varasitó, Zsákfalva, Nirszeg (Nvirsid?), Korond, 
Bogdánd, Nádasd, Apáeza, Mutos, Nagyszeg, Keleneze, Új-
lak. Völesök, Monó, Udvarhely, Róna. Prodánfalva, Karika, 
Zsibó. mindkét Somos, Horvát. Benedekfalva, Széplak, Vicsa, 
Varsolcz és más heves-, bereg- és nógrádvármegyei javainak 
megosztása tárgyában." Mihály megidézteti özvegy Telegdi 
Katalint, Báthori Szaniszlófi Andrást, ezek Somlyó várának 
igazgatóját Literátus Tamást, Nagydobai Spáczai Menyhértet, 
a kik amannak mocsolyai makkos erdejét megtámadtatták, 
a makkot összeszedették, bizonyos fákat határjel gyanánt 
kereszttel jelöltettek meg és az erdőnek egy részét a maguk 
számára lefoglaltatták. Mocsolyán a fenti Jakcsinak részbir-
toka volt.3 

1549-ben a néhai Mihály fia Mihály megidézteti Somlyói 
Báthori Andrást, a ki amannak most már kusalyi erdejét fog-
lalta le.4 Mihály megidézi Kovászói Matuznai Pált, hogy adja 
vissza a beregvármegyei Kászon stb. birtokokról szóló ado-
mányleveleket meg a középszolnokvármegyei Nagyszeg bir-
tok feléről szóló záloglevelet, a melyeket előbb Jakcsi Ist-
vánné, majd Matuznai Györgyné Katalin adott át Pálnak 
átvizsgálás végett és a melyek alapján e Pál neje, a fenti 
Mihály nővére, Erzsébet nevében pert indított volt az atyai 
javakért a fenti Mihály ellen.5 Mihály, Varsolczi Ferenez és 
más varsolczi nemesek érdekében Varsolcz határát megjár-
j ák : Mihály Nyirsiden levő jobbágya Pap János 1550-ben, a 
mikor a Deésházi Kelemen középszolnokvármegyei birtok-
részeit osztják fel örökösei között, mint szomszédos birtokos 
jelen van Keresztúron. Ugyanez ügyben van két Mocsolyán 
levő jobbágya az ököritói határkijelölésnél. 

1 Lelesz, Act. an. 1548. fasc. 2. nr. 47. — 2 ü . o. nr. 73. — :í U. o. 4. 
nr. 38. — * U. o. 1549. fasc. 3. nr 14. — 5 U. o. 1. nr. 42. 
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1553 előtt Jakcsi Anna és leányai meg Telegdi Mihály 
bírták a krasznavármegyei Yalkó várat s tartozékait. Ugyan-
ekkor pert folytatnak L. Báníi Miklós és István ellen ezekért 
s más doboka- és kolozsvármegyei birtokokért. L. Báníi 
István kötelezi magát, hogy Valkó vár birtokot és minden 
tartozékait többek között özvegy L. Báníi Gáspárné Jakcsi 
Annának s örököseinek átadja.1 

1552-ben Annának Ítélik oda L. Báníi Miklóssal, György-
gyei és Istvánnal szemben a várat.2 

1549-ben Jakcsi Anna Nagyfalusi Losonczi Báníi Gáspár 
özvegye.3 

1554 Szent Mihály utáni pénteken Jakcsi Mihály Hadad-
ból Sulyok Ferenczhez ír barátilag, a csonka levél valaminő 
vigasztalást foglal magában; valakije meghalt Sulyoknak.4 

1555-ben Mihály örökvallása alapján és Ferdinánd király 
parancsára be akarják iktatni Székely Lázárt és Kristófot 
Nagv-Mon birtokba, de tiltakozik ez ellen Kusalyi Jakabfi 
Ferenez nevében ennek tiszttartója.5 

Ifj. Mihálynak, a kinek Bornemissza Anna volt a fele-
sége. három fia (Boldizsár, Mihály, András) s három leánya 
maradt (Petronella, Anna, a ki Perecseni Báthori Elekhez s 
Kata, a ki Parlaghi Györgyhöz ment férjhez). Boldizsár Révai 
Annát vette nőül. Vele hal ki a család. 

Az utolsó Jakcsival gyakran találkozunk Szilágy-Cseh, 
Zsibó, Hadad, Kusaly környékén. Mihály és András testvérei-
vel tiltakozik az ellen, hogy Drágfi György középszolnokvár-
megyei Cseh, Horvát, Sülelmed, Ardó, Böősháza, Udvarhely, 
Inó. Széplak, Egerhát, Czikófalva, Debren, Görcsön, Monó, 
Yicsa, Kis-Babocsa, Nagy-Babocsa, Nyires, Rhedefalva, Somos, 
Bikácza, Felső-, Alsó- és Középső-Váreza, (ivörtelek. Szélszeg, 
Arany-Mező, Kozla, Csoknián, Tóhát, Köőd, Kelencze, Náprád, 

1 Bl. fasc. X. Nro 8. — 2 Lelesz, C. Kraszn. Prot. 12. folio 19. — Orsz. 
lvt. Km. conv. lad. 35. Y. nr. 11. — 4 GKG A. fasc. I. III. — f Orsz. lvt. Km. 
conv. lad. 27. S. n. 20. 
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Kis- és Nagy-Goroszló, Kucsó, Paptelek, Bréd, Mojgrád bir-
tokaihoz igényt támaszszon a kincstár, Báthori András vagy 
György, Ország Kristóf, Perényi János fiai, Nádasdi Tamás 
vagy bárki más. 

1557-ben velők tiltakozik az ellen is, hogy János király 
és anyja Izabella Báthori Györgynek és nejének, Báthori 
Annának meg ezek fiának, Istvánnak adományozták ezeket 
a jószágokat. 

1563-ban iktatták be a három férfitestvért meg Lekcsei 
Sulyok Györgyöt Cseh vár és tartozékaiba.1 A következő 
évben a Jakesi-árvák jobbágyait emlegetik. Sulyok György 
nem engedte meg, hogy behajtsák azt az adót, amelylyel meg-
rótták volt Hadad vára tartozékaiban ezek jobbágyait. Nem 
engedték meg, hogy a kissolymosi, nagysolymosi, zsibói job-
bágyaikat összeszámlálják. Már monói jobbágyaikat 22 és fél, 
a völcsökieket 18, az udvarhelyieket 15, a hadadiakat 13, az 
újlakiakat 9, a bogdándiakat 7, a panitiakat 6 és fél, a ná-
dasdiakat 6, a diósadiakat, mocsolyaiakat, kusalyiakat 5 5, 
a mntosiakat, magyarcsaholyiakat 4 4, a nagykorondiakat, 
nvirsidieket, apáczaiakat 3 - 3, az erkedieket, vicsaiakat, tur-
buczaiakat, rónaiakat, zsákfalviakat, karikaiakat. felsőcsaho-
lyiakat 2 2, a középsőcsaholyiakat 1V2- 1V2, a többieket, a 
kelenczei, nagyszegi, varasitói, csigleni, prodánfalvi jobbágyait 
1 1 kapu után adóztatták meg. 

1570-ben Miksától új adományul nyerte Boldizsár és 
Mihály Hadad várát s tartozékait a nemesi kúriával, Nádasd, 
Bogdánd, Korond, Mocsolya és Köőd részbirtokokat stb. Eb-
ben az évben Mihálynak magyarcsaholyi jobbágyai 2, felső-
csaholyi, középcsaholyi jobbágyai 1 1. Jakcsi Boldizsár zsibói 
jobbágyai 22, bogdándi jobbágyai 13, völesöki jobbágyai 12, 
hadadi jobbágyai 11, nádasdi jobbágyai 9, kusalvi jobbá-
gyai 6. újlaki, nagysolymosi, szeéri jobbágyai 4 4, diósadi, 

1 Lelesz, Stat. S. 41. 
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udvarhelyi, apáczai jobbágyai 3 3, erkedi, köődi, monói 
jobbágyai 2—2, zölczei, varasitói, nvirsidi, esigleni, kelen-
ezei, vicsai, turbuczai, rónai, kissolymosi, nagykorondi, mu-
losi, zsákfalvi, prodánfalvi, karikai, mocsolyai jobbágyai 1 1 
kapu után fizettek adót.1 

1571-ben Mihályival Csire Petronella tiltakozását idézte 
föl a hadadi részbirtok elfoglalása miatt.2 

A következő évben csak Mihály ellen tiltakoznak Yalkai 
Anna, Borbála és Zsuzsánna. Mihály Hadad várát s a Csire-
részt foglalta el.3 

Még ebben az évben a testvérek Mihály és Boldizsár, 
Parlaghi Györgyné Katalin, Báthori Szaniszlófi Elekné Anna, 
Báthori Miklós országbíró, somogyi, szatmári, szabolcsi fő-
ispán előtt bizonyságot tesznek, hogy a nők ki vannak elé-
gítve Magyar-Csaholy, Középső-Csaholy, Felső-Csaholv, Zölcze, 
középszolnoki s más vármegyebeli birtokaikat illetőleg.4 

Mihály meg Serédi Istvánné és fia Ferencz között egyenet-
lenség támadt a Mojgrád, Bréd és Zsákfalva között fekvő 
Durulya erdőt illetőleg. Ez ügyben Jakcsi ügyvédje Dobai 
János. 1572 február 7-dikén fogott bírák osztják meg ez erdőt 
a peres felek között. Ez alkalommal Jakcsi az erdőnek a 
Gyertyánpatakon Zsákfalva felől fekvő részét kapja; de ez 
«által Bréd s Mojgrád felől nem mehet.» Boldizsárt a közép-
szolnokvármegyei Diósad részbirtokba iktatták be 1573-ban. 
1577-ben Boldizsárnak hosszas pörlekedése nyert szerencsés 
véget. Egyrészről ő, másrészről Yalkai Miklós és Sombori 
László, az erdélyi tizedek bérlője, a felesége, Yalkai Zsu-
zsánna (a Yalkai Miklós és Csire Petronella leánya s az 
Almosdi Csire András unokája) nevében megjelentek Somlyai 
Báthori Kristóf erdélyi vajda Ítélőszéke előtt, a mint peres 
ügyökben egymás között megegyezésre jöttek. Előadták, hogy 

1 Dical. — 2 Lelesz, Prot. 18. fol. 165. an. 1571. — U. o. 19. fol. 1, an. 
1572. — 4 Gy. f. kápt. lev. cent. U. 30. Kelt Ecseden, az országbíró aláírásával 
és pecsétjével. 

Dr. P E T R I Mólt: Szilágy vármegye monogrciphiája. II. 28 
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az előző években Gsire Petronella (a Valkai Miklós felesége, 
a Valkai Zsuzsánna anyja) a testvérének, Csire Fereneznek 
(az Almosdi Gsire András íia) a középszolnokvármegyei Hadad 
birtokon levő Csire-rész nevű birtokrésze s az otl épített 
kastély ügyében beperelte volt a Boldizsár testvérét Mihályt 
(a Mihály fiát s az id. Mihály unokáját) Somlyai Báthori 
István erdélyi fejedelem és lengyel király előtt. Csire Petro-
nella elhalt, s így pöre leányára, Valkai Zsuzsánnára (a Som-
bori László felesége) maradt. 

De közben ifj. Mihály is elhalt s a hosszú időn át tár-
gyalt per e részen testvérére Boldizsárra maradt. Ezenkívül 
Valkai Miklós és leánya Zsuzsánna beperelik Boldizsárt még 
erőszakos birtokelfoglalás és egyéb újabb jogsértés miatt 
Báthori Kristóf előtt, mert Jakcsi a középszolnokvármegyei 
Újlak birtokon, a hol Valkaiékkal szomszédos birtokos, ezek-
nek a megkapált szőlőjében, a mely a Bandi Jakab, Pál és 
Benedek s Balog Péter nevű jobbágyaikhoz tartozik, jogtala-
nul kivágatott egynéhány gyümölcsfát. Nemesi házát építve 
az említett Balog Péter szőlőföldjéből, részint a közös föld-
ből elfoglalt egy darabot. A Valkai Miklós és Zsuzsánna 
Kőműves Tamás nevű jobbágyának Újlakon levő Feketekút-
Réttye nevű rétjét elfoglalta Újlakon levő jobbágyaival s a 
szénát arról elszállíttatta. Az e miatt hosszasan folyó pörben 
Boldizsárt és Újlakon levő jobbágyait elmarasztalták. Végre 
mindkét fél a békére hajlott, Boldizsár elgondolta,.hogy mily 
káros következményű lenne reá nézve, ha a felperes Valkai 
Zsuzsánna a hadadi Csire-rész nevű örökét s az ott épült 
kastélyt a per folyamán elnyerné; belátta, hogy mennyivel 
előnyösebb lenne, ha az egész Hadad birtok az övé lehetne 
az ott épült kastélylyal együtt. A viszálykodásnak és harag-
nak véget akart vetni, egyezkedni kezd a felperesekkel és 
sikerűi is a kibékülés kölcsönös engedmények mellett. Valkai 
Miklós és leánya Zsuzsánna tehát az egész hosszas per folya-
mán hozott határozatokat s létrejött okiratokat érvénytele-
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neknek, semmiseknek íwilatkoztatták ki Báthori Kristóf előtt 
az egvezség alapján. A középszolnokvármegyei Hadadban 
levő részjószágukat, Csire-részt s az otl épített kastélyt, tehát 
Hadad birtok negyedrészét örökös birtokul átadják cserében 
Boldizsárnak és utódainak, ők semmi jogot sem támasztanak 
többé hozzá, sem pedig utódaik. Boldizsár a középszolnok-
vármegyei Újlakon levő részjószágait Keresztúri Dobzai Ist-
ván mesterrel, a Báthori Kristóf itélőmesterével négy egyenlő 
részre osztotta s abból három részt Valkai Zsuzsánnának és 
utódainak adott örökös birtokul minden hozzátartozóval s 
minden joggal együtt. A negyedik részt magának tartotta 
meg. Örökre átadta az Újlak területén levő összes búza-
földjeit, kivéve két forduló búzaföldet, a melyek egyenként 
huszonöt-huszonöt holdat lettek ki, ezeket magának tartotta 
meg. Az Újlak területén levő zabföldeinek is csak egy negyed-
részét tartotta meg magának, a többit Valkai Zsuzsánnának 
és utódainak adta. A középszolnokvármegyei Zsákfalva bir-
tokát is Valkai Zsuzsánnának és utódainak adja cserében 
mindennemű haszonélvezettel és hozzátartozóval együtt; ma-
gának csakis 10 lakott jobbágytelket s az ahhoz tartozandó-
kat tartotta meg; a melyek közül az elsőben Tálas Mihály, 
a másodikban Tálas János, a harmadikban Bárlás Antal, a 
negyedikben Koybás Simon, az 5-dikben Ignat János, a hato-
dikban Magul Antos, a hetedikben Borsa Tamás, a nvolcza-
dikban Bojtsa Antos, a kilenczedikben Borsa Karácson, a 
tizedikben Miklós Péter lakik. A csere megtörténvén, min-
denik fél kijelentette, hogy az átadott birtokhoz sem ők, sem 
pedig utódaik nem támasztanak soha semmi jogot. Boldizsár 
Sombori Lászlónak, a miért ez a pörben sokat fáradozott, 
1000 pengő forintot adott s az említett házat és nemesi kúriát, 
a melyeket Újlak területén épített, köteles lebontatni. 

Boldizsár pörben állt Gyulafi Lászlóval is; jobbágya 
1577-ben hatalmasul el akart foglalni ez utóbbi Xagyszeg 
birtokbeli jobbágyától egy földet jóllehet ez szántotta fel 

2 8 * 
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először — és sok fát elvitt. Az e miatt támadt pert a táb-
lára fölebbezték, mire S. Báthori Kristóf meg is hagyta Kö-
zép-Szolnok vármegye szolgabiráinak, hogy Jakcsit a feje-
delmi táblára idézzék; újlaki jobbágyai meg mások másnak 
a fáját hordták el a mosóbányai erdőből; végre is egy alka-
lommal úriszéki Ítélettel el is marasztalják jobbágyait. A fel-
peres úgy látszik ekkor is B. Gyulafi László. De még 
1579-ben is intézkedik S. Báthori Kristóf Közép-Szolnok 
vármegye alispánjainál és szolgabiráinál, hogy Boldizsár job-
bágyainak 1576-ban Gyulafi László nagyszegi jobbágyain 
elkövetett hatalmaskodásaikért idézzék meg a táblára. Ez a 
viszály nemcsak ily aprólékos dolgokból eredt. Boldizsár nem 
is késett pár év múlva (1579-ben) ellentmondani, mikor be 
akarták iktatni Bátóti Gyulafi Lászlót a középszolnoki Ivöőd 
és Kelencze birtokokba, meg Aranyosmező. másként Aranyos-
vára prsediumba. Ugyanennek Báthori Elekné Jakcsi Anna 
nevében Báthori perecseni jobbágya is ellentmond. Boldizsár 
továbbá azért is tiltakozott, hogy a magvaszakadt Drágfi 
György Nagyszeg birtokába beiktassák Gyulafit. Ugyancsak 
1579-ben Szent György napja előtt Boldizsárnak és Gyulafi 
Lászlónak valamely megbízás felől esküt kellett volna letenni 
«az miniemeö peri »-ben, de mert Jakcsi képviseletében Dobai 
János jelent meg, az eskütételt elhalasztották Szent (ivörgy 
napja után való legközelebbi hétfőig, Jakcsi visszajöttéig. 

1580-ban Boldizsár Böősházi Menyhérttel ellenmondott 
annak, hogy a középszolnokvármegyei Böősháza birtokba 
beiktassák B. Gyulafi Lászlót. 

De Böősházáért már előző évben meggyűlt a baja. 1579 
május 18-dikán ugyanis Böősházi Menyhért fiának Nagyerdődi 
Literátus Ferencz deáknak az ügyvédje, Szentgyörgyi Csányi 
Ferencz új Ítéletet kért, mire Boldizsárt Báthori Kristóf maga 
elé idéztette. 

A kolozsmonostori konvent 1580-diki jelentése szerint 
Boldizsár nevében ennek völcsöki zsellére tiltakozott, a mikor 
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Kraczmer Annát és általa férjét, Baksai Lőrinczet beiktatták 
Benedekfalva birtokba.1 

1577 november 18-dikán kelt Boldizsár végrendelete, 
melyben Zsibó, Udvarhely, Hadad, Nádasd, Bogdánd, Korond, 
Apáeza, Szér, Erked, Kusalv birtokait magtalanul való halála 
esetére Révai Annára hagyja.2 

Ugyancsak ez időtájt tanuvallatást tartottak arról, hogy 
micsoda rész jutott Boldizsárnénak és e Boldizsár leányának 
Annának meg Wesselényi Fereneznek, mikor a hadadi jószá-
got elosztották. 1581-ben újra végrendelkezett s a már emlí-
tett birtokait ugyancsak feleségének, Révai Annának hagyja 
6000 forintban. 

1582-ben Boldizsár magvaszakadtával Zsigmond vajda 
publikálta Zsibó várost, Völesök, Szeér, Bogdánd, Nádasd, 
Erked, Korond, Apáeza, Mutos, Róna, Turbucza, Prodán-
falva, Csiglen, Varasitó, Nyirsid, Karika, Nagy- és Kis-Soly-
mos birtokokat, továbbá Kusalv, Diósad, Újlak, Udvarhely, 
Mocsolya, Nagyszeg és Zsákfalva részbirtokokat. 

Kusalyi Jakcsi Boldizsár özvegye Révai Anna második 
férje Sarmasági Miklós, a kinek halála után kapja ennek a 
krasznavármegyei Récse és középszolnokvármegyei Gurzó-
falva birtokait; a melyekbe aztán 1589-ben Péterfalvai Bencze 
Istvánt iktatják be.4 

1628 január 15-dikén tanuvallatást tartottak Leiében 
Liszti Ferenczné, Wesselényi Pál fiának Istvánnak a gyámja 
hívására arról, hogy a Jakcsi urak kielégítették-e a hadadi 
jószágból a leányágat. Báthori Elekné Jakcsi Anna és Den-
gelegi Miklósné anyja, Pallagi Pálné Jakcsi Kata a hadadi 
jószágbeli leánynegyedük fejében Újfalut, Kelenezét, Köődöt, 
a diósadi részt és a bárom csaholyi jószágot kapták.5 

1 Orsz. lt. Km. conv. lad. 26. B. n. 12. — 2 Gy. f. kápt. lev. Z. 45. Kelt 
Hadad várában. Papírra nyomott pecsét. Magyar nyelvű irat. — :í GKG. A. 
fasc. XX. — 4 Gy. f. kápt. cent. S. 49. (Orsz. lvt.) — 5 Wl. 
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1804 junius 4-diki tanuvallatás szerint Jakcsi és Moni 
kétfelé osztották Nagy-Mon határát. Előbbinek a felső rész 
jutott, melyet ma Nagymon-Ujfalunak neveznek; utóbbi az 
alsó részt kapta.1 

1 Orsz. Lvtár. Km. fasc. D. nro 47. (26. íiók.) 
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A kövesdi vár történetében tárgyaltuk a Kemény-család 
történetét, sőt rokonsági összeköttetéseit is, egyéb szereplé-
sükről területünkön az alábbiakban számolunk be. 

Kétségkívül e vidéket illeti már az az oklevél, mely sze-
rint 1459-ben Gerewmonostori Kernen Istvánt ügyvédjének 
vallja özvegy Kémeri Miklós deákné Zsombori Ilona.1 1610-ben 
Báthori Gábor fejedelem előtt özv. Gyerőmonostori Kemény 
Mátyásné, Ippi Borbála, kinek leánya volt Kemény Klára, 
ennek férje pedig Sárdi Haczoky Ferencz, egyrészről. Széklaki 
Kardos Józsa másrészről. Baksai Pál és neje Szénás Anna, 
harmadik részről úgy egyeznek meg az Ipphoz és Szilágy-
Széplakhoz tartozó makkos erdők használatáról, hogy azok 
jövedelmét minden évben három részre osztják és úgy egy-
más közt elosztják.2 Aztán mindjárt a fejedelem áll első 
helyen a család itteni szerepvivői közt is, a mint már a 
kövesdi várnál láttuk is. 1652 márczius 24-dikén Gyerőmo-
nostori Kemény János 300 magyar forint örök áron megveszi 
Török Mihálytól, nejétől és gyermekeitől ezek lompérti udvar-
házát összes tartozékaival, ököritói és sarmasági szőlőjét, a 
mojádi prsediumban levő házhelyüket tartozékaival együtt, 
valamint egy lompérti jobbágyi telküket minden örökségével;3 

de már junius 10-dikén Bibárczfalvi Istvánnak ajándékozza 

1 Dl. 36,392. Km. Prot. E. min. p. 45. n. 2. — 2 Eredetije Bölöni-lvt. 
Nagyváradi Múzeumban. — 3 Gencsi-lvt. nro 41. 
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azon lompérti részbirtokot, melyet Török Mihálytól s nejétől, 
Majádi Erzsébettől vásárolt.1 1655-ben Kemény János job-
bágyáról beszélnek a krasznavármegyei Györteleken. 1689 
június 21-dikén említik Kemény János ő nagyságát, hogy ő 
hozta ki Récsei Lászlót és Récsei neki adta szécsi és sám-
soni jószágát, az pedig' Balajti Lászlónak." 

Gyerőmonostori Kemény Simon bárónak 1702-ben a 
krasznavármegyei Somlyón van egy részjószága, a melyen 
jobbágya Menyhért István. 

Közép-Szolnok vármegye 1705-ben Kemény Jánosné asz-
szonyomat egy lovas zsoldos állítására írta ki ; szükség sze-
rint pénzzel adózik. 

Kemény László gurzófalvi jobbágyai 1715 április 8-dikán 
kezességet vállalnak Guthi Dénes oláhkeczeli jobbágyáért, 
Nyilas Tivadarért s ennek fiáért. 

Kemény Sámuelné Macskási Kata szilágycsehi jobbágyai 
azok között vannak, a kik 1725 november 15-dikén kezes-
kednek gróf Gyulai István két szilágycsehi jobbágyáért, Sza-
kács Jánosért és Györgyért, L. br. Kemény Sámuel közép-
szolnoki győrtelki jobbágyai pedig, 1733 február 25-dikén ke-
zesek lettek 300 forintig gróf Gyulai Istvánnak középszolnoki 
győrteleki jobbágyáért: Rojb Simonért, a ki Hadad várában 
le volt tartóztatva.8 Június 10-dikén báró Kemény Sámuel 
szilágycsehi jobbágybirája Moni István.4 

1730 június 1-sején középszolnokvármegyei táblabírák 
L. báró Kemény Sámuel részére tanúvallatást tartanak Kis-
Debreczenben. November 14-dikén Kemény Sámuel és neje 
Macskási Kata részére tanúvallatást tartanak Széplakon az 
iránt, hogy a Kreszul pusztája illeti-e és mennyiben Macskási 
Katát. Az egyik tanú szerint e puszta harmada illeti Katát.5 

1742-diki tanúvallatás szerint Kemény Sámuelnek M.-Gsaholy-

1 Gencsi-lvt. nro 484. — 2 Nagyv. Múz. Bit. e. — GKG. marosnémeti 
lvt. cista C. fasc. XVI. — * U. o. — 5 GKG. A. fasc. X. 
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ban jobbágyai vannak. Maeskási Katát, mint k.-paczali na-
gyobi) birtokost 1743 augusztus 2-dikán arról értesítik, hogy 
a közös erdőit fel fogják osztani.1 

1791 szeptember 30-dikáról kelt Közép-Szolnok várme-
gyéhez intézett leiratában kihirdettetni rendeli a gubernium 
báró Kemény Pálnak udvari tanácsossá lett kineveztetését. 

A tasnádi és krasznai uradalmak felének visszaszármaz-
tatása ügyében özv. L. liber Bánffi Mihályné Kemény Teréz 
és társai ellen pert indítottak 1795-ben Aspremont Goberti 
János és neje Wolkenstein és Trostburg Aspremont Mária 
Anna.2 

Gróf KéfpÉny Farkas előfordul a hadi segedelemhez való 
hozzájárulásra 1797-ben összeírt kövesdi, sarmasági, girókutai, 
kisderzsidai fő-, csányi, domoszlói, új németi, zálnoki, kusalyi 
kisebb birtokosok közt. 

Báró Kemény Simon a kövesdi, szigeti, babuczai, gurzó-
falvi, vártelki fő- és ököritói kisebb birtokosok közt. 

Báró Kemény Miklósné a kövesdi, kisderzsidai, sarma-
sági főbirtokosok között van. 

Báró Kemény Sámuel a diósadi kisebb, báró Kemény 
Sándor pedig a sámsoni főbirtokosok között adózik.3 

1736-ban báró Kemény János birtokos Ordögkúton s 
Pósán s 1837-ben báró Kemény birtokos Bodján és Somró-
Új fal un.4 

Lónyai Annának itteni szerepléséről külön is kell szóla-
nom. A híres fejedelemasszony, Zsigmond, krasznavármegyei 
főispánnak volt leánya, született a XVII. század elején, előbb 
Wesselényi Istvánhoz ment nőül, a kitől Pál nevű fia szüle-
tett, a híres kuruczgeneralis, 1656-ban özvegyen maradt s 
aztán 1660-ban vette nőül Kemény János, a későbbi erdélyi 
fejedelem. Kemény Jánosnak vele folytatott levelezéséből ér-

1 GKG. A. fasc. VII. — 2 Bl. fasc. yy. no 3. — :í Szvit. 4 Hodor K. r 
D. vm. E. 522., 524., 525, 536. lap. 
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tékes kis gyűjteménye van báró Kemény Árpádnak. Egy szép 
levelét Keménynek Szikszai közlötte a Szilágyban. 

Ujabban Tóth Ernő hatvanhármat tett közzé a Törté-
nelmi Tár 1900. évfolyamában az 1656- 1062. évekből e le-
velekből, melyekben gyakran történik vonatkozás bennünket 
is érdeklő dolgokra. így például 1656 körül Szurdokról írja 
Kemény János: igen kedvesen érintette, hogy «nem csak 
ebédjére igér jó kedvvel ellátást» Lónyai Anna, «de lelkünkre 
vigyáz és isten igéjének hallgatására is serkent», azért még 
jó reggel elindúl, hogy «prsedicatio idejekorban» Zsibóra ér-
kezhessék. Gerendről 1057 január 1-sején arról tudatja, lehe-
lellen Hadadra mennie, Zsibó keresett út jában lesz. «Kegyel-
mednek van módja oda jövetelében. Kérlek felette, édes asz-
szonykám, ne szánd fáradságodat Zsibóig eljönni érettem, ha 
élek, több fáradsággal igyekezem megkölcsönözni». A mint 
Kemény Jánosnak egy másik leveléből kitetszik, Lónyai An-
nál betegsége egyelőre meggátolta, hogy Zsibóra menjen. De 
egyéb is kitűnik Kemény e szavaiból: «Zsibóra való Kegyel-
med fárasztását az emberek Ítéletére nézve, bizonyságom 
Isten, én is igen sajnálom, feljebb kívánván vigyázni becsü-
letére, mintsem magaméra, de megorvosolhatatlan okok kény-
szerítenek». Azért arra kéri, vegye föl érette az «ebben való 
nehézséget és ne mulaszsza el velem szemben létét» és tudó-
sítsa egészségéről stb. Január 12-dike előtt Hadadból válaszol 
Anna. «Hadadból Íratott Kegyelmed levelét — írja Szinyér-
Váraíjáról Kemény — vettem szeretettel, de abból értett 
gyönge egészségét a mint szomorúan olvastam, úgy tiszta 
szívből is kívánom, adja meg Isten előbbi jó egészségét és 
annak hírével, hogy Kegyelmed engemet is hamar napon 
megörvendeztetni ne késsék.» Maga felől azt í rhat ja: «én is 
úgy vagyok Isten kegyelméből, eddig lovamról és lábaimról 
le nem vett hitvány nyavalám, de egyik lábammal igen gyen-
gén vagyok. Tovább Isten mint adja lételemet, van maga tit-
kában és hatalmában. A benedekfalvi lakozásban egyéb nem 
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lehetett, kivel nyúlt hitvány nyavalyám, de Gardánfalváról 
csakhamar ebédlés után elsiettem». Február 13-dikán Sztrv 
várából a «negyedik» levelét küldi Kemény, egyet Szikszai 
Zsigmondtól küldött, hogy Kövesden adja be levelekbe be-
csinálva. 1659. szeptember 13-dikán a következőket ír ja: «Az 
erdélyi veszedelmezo állapotok miben forogjanak, arról nem 
írok; sokak rosszak. Szóval Gvörgv deák uram által izentem 
és tovább való szándékomról is, de abban bizonyosság nem 
lehet. Isten hatalmában és az idő titkában vannak azok, sok-
féleképen változhatnak, de magunkra a mi néz, a halál vagy 
reménytelen elrekedés egyéb nem változtatja meg. Isten en-
gedelme járulván, kegyelmed látogatására igyekező szándé-
komat, melynek eddig való haladása is szívemnek megirha-
tatlan szomorúságával vagyon, de nincsen mit tennem az 
isteni rendelés ellen. Egy általvetőben rakva küldtem, kegyel-
med gondviselése alá, sarczomra rendelt aranyakat, ötezerig 
valót, s egyéb portékát is. Nem tartván hívebb komorniko-
mat ez világban és mint kinek ajánlottam fejemet s maga-
mat is nem kételkedem, meg nem tartana jövendő szüksé-
gemre gondolkodván az történhető ki tudjáról ha többitől 
elrekesztene is az szerencsének valamely boldogtalansága, azt 
megtalálhatom kegyelmednél. Miglen Hadadban leszen mu-
tatása kegyelmednek az is ott el lehet, azután a hol maga 
leszen vagy Medgyesen vagy Huszton, az is ott legyen. Egye-
bekről szóval izentem kegyelmednek. Adja az szent Isten, 
édes kis asszonykám, hamar időn láthassam kévánatos álla-
potban kegyelmedet.» Pár nap múlva, szeptember 2-dikán 
azt í r ja : «Kérem kegyelmedet elmenni Hadadból egy kevés 
ideig. Hugóm Bethlen Ferenezné asszony tegnap mene el 
tőlem betleni házához, titkon várván indulása felől. Egyéb-
iránt leánya látogatására menetelének alkalmatosságával ke-
gyelmedhez is megyen én akaratomból és fog megvárni en-
gemet is.» 1(5(51 augusztus 5-dikén Sárvárról azt irja kedves 
feleségének: «Csak isten a hazát maraszsza meg, építjük Ha-
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dadot is.» 1662 január 16-dikán Rücsön irja levelét, melynek 
végén e sorok vannak: «Hadadban az gyalogság pénzen 
sem kaphat semmit s elszöknek. Parancsold meg az ott levő 
tiszteknek, azon áron, az mint Szathmárt vehetik, adjanak 
búzát nekik és az fizetésből kitartván, azon pénzen vegyenek 
mást Szathmárt az medgyesi házhoz. Az sibóit javallanám 
Kővárba is szállíttatni. Az gyermekeket atyai szeretettel kö-
szöntöm és most nem lévén többről mit írnom, kevánom, 
engedje Isten édes szivem halljak jó egészséget felőletek.» 

Lónyai Annáról szintén megemlékeztem már a kövesdi 
vár történetében is s e helyt csak egyéb szereplését kívánom 
összefoglalni. 

A hadadi, zsibói javakat illető jogáról másutt van szó 
szintén, itt erről — egyik leveléből — csak annyit említek 
meg, hogy anyai indulatából «az elmúlt 1668. esztendőben 
fiának, tekintetes nagyságos Hadadi Yeselyeni Pálnak» a ha-
dadi jószágot a hozzátartozó városokkal, falukkal s jövedel-
mekkel együtt birodalma alá bocsátották, továbbá Zsibó vá-
rost s Korond falut.1 1669 július 11-dikén Kolya András, Ló-
nyai Anna fejedelemasszony szolgája kijelenti asszonya nevé-
ben, hogy a mint ezekre kezét fejedelemasszonya «reája akarja 
vetni, reája is veti, abból való autoritását senkinek sem en-
gedi».2 
o 

Lónyai Anna fejedelemasszonynak szintén volt joga a 
Báthori-jószághoz, azért következő adataink már Somlyó kör-
nyékére vezetnek. 

Lónyai Anna, Wesselényi István özvegye, 1657 márczius 
14-én Hadadon kelt levelében elismeri, hogy (iyulafi Zsuzsá-
tól, Liszti Ferencz özvegyétől ezer magyar forintot vett föl 
«tallérul s potura-pénzül», adott érte Perecsenben hét ház 
jobbágyot, Keresteleken, Újlakon, Yarsolczon 1 1 jobbágyot.3 

1 Orsz. lt. Kolozsm. conv. 27. fiók Cottus Szolnok med. fasc. L. uro 5. — 
2 U. o. L. nro 1. —" « Wl. 
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jobbágycsalád 38, pusztatelek 4. Pusztaházak, melyekből az 
emberek elszöktek: 5. Hidvégeu 1 jobbágy s 2 puszta; Győr-
telkeu 1, 4; Újlakon 1 jobbágy; Nagyfalun 7; Zoványon 3; 
Uj vágáson 1; Varsolczon 1; Perecsenben 13, pusztatelkek 
száma lő. Heesen 1 jobbágy.1 

«Szilágy és Erdély jószágokban, a mely jobbágyok» pe-
dig «Loniay Margit asszony számára jutottak», ezek: Pere-
csenben 11 jobbágy, 1 puszta; Somlyón 3, 1; Sutaujlakon 1 
jobbágy; Hidvégeu 2 ; Kerestelken 1 jobbágy, 1 puszta; Györ-
teleken 1. 2; Szoroson 1. 1; Csehiben 1. 2; Hadacsonban 1, 2; 
Diósadban 3, 2; Újfaluban 3, 1; Ivelenczén 3, 1; Gvulakután 
1 puszta s Goroszlón 10 jobbágy.2 

1 Úgy látszik, valamennyi együvé tartozik s Lónvai-jószág. W lt. — - Wlt. 

Í.ONVAI ANNA ALAIRASA. 
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III. R E S Z . 

ZILAH. 

(A vármegye székhelye.) 

1. Neve 

Zilah, Zilaj, Walthenberg és Zillenmarkt vagv Zillermarkt. 
A Zilah név, mint már előbb is mondók, török eredetű, 

fegyvert jelent. Voltakép azt az övet jelenti, a melybe fegy-
verét dugja az ember : Silah és silaj (ejtsd: szilach, szilaj). 
Ugy látszik tehát, hogy avar telep lehetett, mert az avar nép 
nyelve török volt.1 

Ha figyelembe veszszük, hogy Zilah környékén szláv ne-
veket találunk, önkéntelenül fölmerül a kérdés, vájjon nem 
szláv szóval van-e dolgunk? Ily irányú kutatásaim meggyőz-
tek, hogy másutt s pedig az említett irányban kell keresnünk 
a név eredetét. Dr. Ásbóth Oszkár szintén azt a véleményét 
közli velem, hogy Zilah aligha lehet szláv.2 

Zilah nevével kétszer találkozunk a Váradi Regestrum-
ban. Ziloc villabeli Ivösöd lopással vádolta falubelijét, Farkast, 
István, zilahi udvarbíró és Guesteréd pristaldus előtt. Farkas 
kiáltotta a tüzes vaspróbát sértetlenül s ez által ártatlannak 

1 Szikszai Lajos felolv. Szilágy vm. mill. közgy. jegyzőkönyve. 14. 1. 
2 Dr. Pethő Sándor a Szilágy 1900. évi 15. számában följegyez néhány 

szót Zilah nevéről. A herczegovinai Focsa községtől délnvugotra, talán már 
a montenegrói határban, félkör alakú hegy van, melyet Zilajnak neveznek. 
Zilaj, mint ö hiszi, délszláv nyelven jelent övet, a mi alapon ő azt tartja, hogy 
Zilah neve a dákoktól maradt ránk. Ázsia keleti szélén szintén van Zilah nevű 
helység. 

Dr. P E T R I Mólt: Szilágy uáimegye monographiája. II. 29 
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bizonyult.1 Ziloch villabeli Borzot lopással vádolja Fancsal 
falubeli Werhart , a Barnabás jobbágya Pers, szolnoki ud-
varbíró és Scereka pristaldus előtt. Borz a vas hordozásával 
igazolta magát.2 

Bél Mátyás 1753-ban Szilainak (a Meszes hegy tövében) 
említi. Egyébiránt régi oklevelek is gyakran írják Zilajnak. 
A köznép ma is Zilajnak mondja. De említi Zilaht, mint azt 
láttuk, már Anonymus is. Itt piheni meg Tuluilum honfog-
laló seregével. 

Zilah a szabad királyi városi czímet használta egész a 
legújabb időkig, melyet azonban el nem ismertek. 

Az 1861 április 21-dikén tartott ülés tanácskozott e czím 
kérdésében, a mire Pelei Lajos középszolnokvármegyei első 
alispánnak április 21-dikén 136. sz. alatt kelt azon levele adott 
alkalmat, mely a magyar kir. helytartótanácsnak ez ügyben 
való 12.754. sz. alatti leiratát közli. A leiratban a felség 
február 24-én 2402. sz. alatt kelt udvari rendelvénye Zilah 
város képviseleti közgyűlésének azon folyamodványára, mely-
lvel kérte, hogy mint sz. k. város szerveztessék, az ország-
gyűlésére meghivassék, kijelenti, hogy miután Zilah városa 
mindig első biróságú hatósággal ellátott rendezett tanácscsal 
bírt, ennek rendezése is, azon módon, mint ez az országban 
lévő ilynemű városokra nézve alkalmaztatott, akkor, midőn a 
legfelsőbb helyről kirendelendő k. biztosság Zilahon megjele-
nik s Közép-Szolnok vármegyét Magyarhonhoz csatolja, meg-
történik. Közép-Szolnok vármegye főispánja a várost szervez-

1 Kandra K.: V. II 308. 1. 
2 Kandra Kabos szerint «Ziloch s Zoloch (Salach, Zalach )=Szalacs város, 

mely, miként oklevelünkből kivehető, egyik részével Közép-Szolnokban feküdt.» 
Kandra : V. R. 430. és 431. 1. 11. sz. j. Itt téved K. K., mert e Zilochban Zilah 
régi nevét találjuk. A Váradi Regestrumban még e nevek olvashatók: Zoloch 
de villa Rechel, Marcus de villa Botocun, Tupa curialis comes de Karasna, 
Golosa de villa Bani. E helységek ma valamennyien Zilah környékén megvan-
nak : Bécsé, Badacson, Kraszna és Bán nevek alatt. Ép azért a Zoloch név is 
bátran egynek tekinthető a mai Zilahhal. Torma József: A zonuki (jrófságról. 
Tört. Tár 1885—88. évi folyamában. 
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heti. Kijelenti továbbá, a város feliratában foglalt azon állítás, 
hogy Zilah város a vármegyétől merőben független sz. k. vá-
ros vala, valóságos tényekkel áll ellenkezésben, mert közadó-
ját Közép-Szolnok vármegye pénztárosa szedte be. 1848-ig a 
k. fiskusi javakhoz számíttatott, későbben nem ruháztatott 
fel sz. k. városi kiválósággal, egyedül 1718 óta volt, mint tak-
sál is hely, az erdélyi országgyűlésen képviselve és az 1848. 
Y. l.-czikkben, mint Ivraszna vármegyének, melyhez azonban 
soha sem tartozott, egyik választó kerületi főhelye, megemlítve. 
A leiratot a városi képviseleti testület kedvetlenül fogadta, 
mert azt törvénytelennek találta. A leirat szelleme, az 1848-diki 
törvényt elismerni nem akaró oly irányt tanúsít, mely az 
1847-diki törvénytelen állapotra akarna visszatérni; sőt annál 
is törvénytelenebb gyakorlatot vett czélba azáltal, hogy Zilah 
várost, akkor, a midőn Közép-Szolnok vármegye elismerése 
szerint is, mint önálló hatóság, egyenes levelezésben állott a 
felséges udvarral, most két-három hatóságtól teszik függővé. 
A mi a szervezést illeti, miután a város e rendelet vétele előtt 
az 1848-dik XXIII. t.-czikknél fogva, mint sz. k. város, tanácsát 
és képviseleti testületét megválasztotta, s rendezte, nem főispán, 
hanem választási elnök vezetése alatt az előbbi elnöksége gya-
korlatban sem volt, s erről a nem annyira átkapcsoló, mint 
csak átadó (tránsponáló) k. bizottmány értesíttetett is, hon-
nan a es. k. tisztviselők a városi hatóság elé levelek átadá-
sára utasíttattak, a leiratot idő utáninak s merőben elkésett-
nek nyilvánítják. A leirat azon ága, mely a város sz. k. vá-
rosi kiváltságát az 1848 1849-dik évi gyakorlat ellenére azzal 
akarja kétségbe vonni, hogy a közadót a középszolnokvár-
megyei pénztárnok szedte, s csakis az 1848. V. t.-czikkben 
van, mint Kraszna vármegye egyik választó kerületi főhelye, 
melyhez nem tartozik, megemlítve, jegyzőkönyvileg megjegy-
zik. hogy az 1848 előtti azon állapot, hogy házadóikat ők, 
pénztárnokuk által szedték be, s csakis a tartományi pénz-
tárba leendő könnyebb beszállítás végett adták át a megyei 

29* 
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pénztárnoknak, önálló független hatóságukat nem gyengít-
heti; az se, hogy az 1848. V. t.-czikkben rosszúl volt fölem-
lítve, mert az 1848. VI. t.-czikkbe Zilah város, mint 5-dik ható-
ság be volt iktatva, de a melyet, úgy látszik, a kormány elis-
merni nem akarván, hallgatással mellőzött. Ugyanazért a vá-
rosi tanács és közgyűlés ragaszkodva a kormányhoz tett fel-
iratához, az 1848-diki törvényekhez, s az annak alapján sz. k. 
városi rangra emelt s újból gyakorlatba vett kiváltságához, 
a leiratot félretétetni határozta, óvását fejezvén ki a netalán 
ennek eredményében történhető tettleges jogsérelemért, mely 
ellen megszoríttatásuk alkalmával intézkedni s megtámadta-
tásukat országgyűlésÉeg orvosolni el nem mulasztják.1 

«A királyi helytartótanács 1862. évi 40.070. sz. kelt le-
iratával arról értesíti a város közönségét, hogy a mennyiben 
Zilah város az erd. udv. kanczellária által közlött okiratok 
szerint Nagy Lajos magyar királytól 1370-ben megnyert és 
azóta több magyar király s erdélyi fejedelem által részint 
megerősített, részint bővített kiváltságos levelek alapján nem-
csak vérhatalommal bírt, hanem polgárainak s lakosainak 
mindenféle polgári keresete fölött is bíráskodott, ezenkívül 
belügyeit a vármegyétől függetlenül kezelvén, egyenest az erd. 
kormányszéktől vette a rendeleteket, a jun. hó 10-diki 8.795. 
sz. a. kelt udvari rendelet e várost ezekben a jogokban fen-
tartja, de azzal a megjegyzéssel, hogy a város tanácsa, illető-
leg törvényszéke előtt lefolyó perek följebbvitel utján a tör-
vénykezési szabályok értelmében a királyi Ítélőtáblához intéz-
tessenek, a közigazgatási tárgyakban pedig megengedtetett, 
hogy a m. kir. helytartótanácscsal közvetetlenül levelezhes-
sen. Az 1861. évi nov. 5. kibocsátott legfelsőbb rendszabályok 
nyomán a vármegye kormányzójának hatóságát elismerni tar-
tozik, megjegyeztetvén, hogy az udvari rendelet felől egyút-
tal a m. kir. curia s az ország összes törvényhatóságai is 

1 Zv. lt. Közgy. Jkönyv, 1801. 87. szám. 
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tudósítattak. Erre azt is elhatározták: «Az városnak ezen régi 
privilégiuma alapján nyert sz. kir. városi czímét városunk 
polgármestere, Polgári Lajos kedves atyánkfia e részben tett 
fáradhatatlan küzdelmei és szorgalmas közreműködései által 
nyerte meg, annálfogva nemcsak jkönvvileg köszönet szavaz-
talik a polgármester kedves atyánkfiának, hanem egy küldött-
ség külön a város nevében köszönje meg.»1 

Mindez nem volt elég arra, hogy a város megtarthassa 
szabad királyi czímét s azt ú jabban mellőzi. 

2. Földrajzi fekvése. 
(Határai, vizei.) 

Egy 1854-beli följegyzés szerint határai északról Vaja és 
Czigányi, keletről Vártelek és Mojgrád, délről Zsákfalva, Csö-
111 őrlő és Ordögkút, nvugotról Gurzófalva, Égrespatak és 
Pánit határai. Ezeket a határokat a provisorius földjövedelmi 
adó behozatala végett 1852-ben és 1853-ban újból kijárták és 
k ij elölték. 

Egy nevezetes határjárás 1409-ben ment végbe. Gara 
nádor rendeletére. István püspök járta körül a határt. A ha-
tárjárás kezdődött a Panith patakánál ott, a hol ez érinti a 
Miczetelki prsedium határát, ott körülbelől, a hol ma a nyiresi 
fogadó van. Innen lefelé menve a Panith mentében ott, a 
hol ez az Erek folyóba szakad, a Miczetelki praedium felőli 
részen egy határhalmot állítottak, illetve újítottak meg. Az-
után az Erek folyó mentén kelet felé addig haladtak, a hol 
Czigányvaja patak ömlik az Erekbe, honnan az Erek folyó 
mentén főimen ve Czigányi falu széléhez értek, ezt balra hagyva 
átmentek az Ereken és ott egy határhalmot kiigazítottak. Az-
tán újból keleti irányba haladva Váróleke és Erek egybe-
szakadásánál ismét egy régi határhalmot javítottak ki. Innen 

1 Városi lt. 1862-diki közgij. Jkönyv. 109. sz. ' 
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tovább nagy területen át egy magas hegyre értek, az úgy-
nevezett Nagymái guardiájához1 s ott egy szegletben a szántó-
földek között kijavítottak egy régi határhalmot. Tovább ha-
ladva északi irányban a réten a nagy úthoz értek, melynek 
északi részén újból egy határhalmot igazítottak ki, azután 
megmászva a Nagyinál guardiáját, az Ayerum nevű (1411-ben 

Z I J . A H . 

készült okmány szerint is Ály nevű helyen) meredek lejtőn 
egy tölgyfa mellett határhalmot csináltak, s ott István püspök 
püspöki jelvényeit felöltve s bal kezébe véve püspöki botját, 
jobb kezét pedig mellére téve, a nádor ítélete szerint, saját 
személyében esküt tett arra, hogy a körüljárt határok és 
emelt határjelek a valódiak az ő Xilah s Miczetelke prsediuma, 
s a Jakcsi János és Mihály czigánvi birtoka között, miért is az 

1 Gárgyája, gyepűje. 
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általa követelt három eke fold nem a Jakcsiakat, hanem őt 
illeti. 

Fekvését úgy írja körül egy följegyzés, hogy a «Meszes 
hegy aljában minden oldalról hegyek környezik, de a zilahi 
pataknak s azontúl a Krasznának völgye összeköti az érmel-
léki síksággal».1 A városon keresztülfolyik két patak, egyik 
a Tyúkól-utczáról le, a piaezon, a másik a Kraszna-utczán 
keresztül, a melyek a Polgári-téri nagy hídon alól egyesül-
nek. Az ekként egyesült patak az Alszeg-utczán le, a mihály-
hidi rét- és nagyszegi máléföldeken, a ezigánvii határon ke-
resztül folyik, majd az Kgrespatak felől lejövő másik, a zilahi 
határon a Kávásmái és Mieze terén keresztül a Nyires alatt 
elfolyó, úgynevezett Mieze patakkal a vajai határban egyesül 
s aztán Zilahi patak hévén halad mindenütt a völgyön, míg 
a sarmasági határon Lompért alatt a Krasznába szakad. Ezek 
a patakok bár régente nyáron át is több malmot hajtottak, 
forró nyárban merőben kiapadnak, nagy esőzések alkalmával 
pedig károkat okozva, gyakran kiáradnak.2 

3. Kiváltságai. 

Kiváltságokat nyert I. Lajostól (1370), Mátyástól (1403,1473, 
1475), Ulászlótól (1490), II. Lajostól (1519), Báthori Istvántól 
és Zsigmondtól (1571, 1594), Bethlen Gábortól (1614) és Apafi 
Mihály tói (1606). 

A nagyváradi egyház levéltárának a requisitorai 1633-ban 
Zilah város összes lakosainak a kérelmére, a kiknek a kép-
viseletében Varga András és Borbély Mihály mentek el Vá-
radra, tiz kiváltságlevelet adnak ki, a melyeket a magyar kirá-
lyok és erdélyi fejedelmek állítottak volt ki Zilah város ki-
váltságainak gyarapítása czéljából, még pedig az 1-söt Mátyás 
király, a 2-dikat és 3-dikat Ulászló, a 4-diket bizonyos gonosz-
tevők kivégzése ügyében Lajos, az 5-diket Izabella királyné, a 

1 Zilah város levéltára: Sárga könyv 325. lap. — - Városi lt. 
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6-dikat Báthori István erdélyi vajda, a 7-diket Somlvai Báthori 
Kristóf erd. vajda, a 8-dikat Somlvai Báthori Zsigmond, a 
9-diket Báthori Gábor erd. fejedelem és a 10-diket Bethlen 
Gábor erdélyi fejedelem adta volt ki. 

Ezek az oklevelek így hangzanak: 
Gábor, gyulafehérvári, erdélyi püspök 1475-ben Mátyás 

király elé járulva, felmutatta III. Endre királynak egy okle-
velét. a mely a bennefoglalt rokontárgyú, László király kiadta 
oklevelet megerősíti, kéri Mátyás királyt, hogy érette és egy-
háza érdekében erősítse meg azt. 1291-ben a mint egyéb-
iránt ezekről már előbb is volt szó ugyanis Péter, erdélyi 
püspök kérte III. Endrét, hogy erősítse meg IV. László királynak 
egy 1282-ben kelt oklevelét, a mely egyházát kiváltságokkal 
ruházza fel. Mert Péter, erdélyi püspök panaszszal járult László 
király elé, hogy a fellázadt népek és más ellenség pusztításai 
következtében egyházkerületének a lakossága nagyon kipusz-
tult, meggyérült egész Erdélyben, s így a többek közt Zilahon 
is. A püspök kérelmére tehát László király kiváltságokat adott 
már csak a püspöki és királyi hatalom növelése czéljából is 
és hogy az egyházkerületet előbbi állására visszajuttathassa. 
A lakosok, legyenek azok bár régiek, vagy újabban települ-
tek, ezután nem tartoznak az időnként kinevezett erdélyi vajda, 
a nádorispán vagy más biró itélő hatalma és joga alá; az 
alól teljesen fölmentvék. Csakis az erdélyi püspök bírái, vagy 
villicusai Ítélhetnek felettük. Ha a püspök, vagy birái. az igaz-
ságszolgáltatásban hanyagok lennének, vagy igen bonyolult, 
igen fontos ügy merülne fel, a mit nem tudnának eligazítani, 
úgy intézkedik László király, hogy az ilyen ügyeket terjesz-
szék a király elé, a mint már az ő nagyatyja, Béla király meg-
adta e kiváltságot e püspökség némely falujának és kerüle-
tének, a mit aztán az atyja, István király megerősített. Má-
tyás király is meghallgatja a Gábor, püspök kérését, az Endre 
király oklevelét szórói-szóra átmásoltatja az ő kiváltságleve-
lébe s megerősíti 1475-ben. 
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Zsigmond király Pozsonyban 1435-ben kelt levelében 
György, erdélyi püspöknek is megadta azt a jogot, hogy bir-
tokain, tehát a Zilahon élő jobbágyok és cselédség ügyeiben 
is bíráskodjék, továbbá, hogy az idegeneknek, jobbágyai és 
cselédjei ellenében, igazságot szolgáltasson.1 

1463-ban pallosjogot nvert Mátyás királytól. 
1496-ban Ulászló király ad kiváltságlevelet Zilah város 

lakosai számára. Megrendeli országa összes bírói és itélőjog-
gal felruházott testületeinek, személyeinek, hogy a Közép-
Szolnok vármegyében levő Zilah város lakosait és azok ro-
konait ne akadályozzák meg, a mikor élelmüket keresve az 
ország egyes helységeit fölkeresik árúezikkeikkel. Zilah város 
lakóit vagy azok rokonait városukon kívül más helyen el-
ítélni, bebörtönözni, törvény elé idézni, áruezikkeiket letar-
tóztatni semmi szín alatt sem szabad. Ha valakinek valami 
ügye, panasza merül föl Zilah város lakóival, vagy ezek ro-
konaival szemben, e város bírája és esküdtei előtt kereshet 
és találhat jogorvoslást. 

Lajos király 1519-ben hasonlóképen intézkedik. Ugyan-
csak ő Budán, ekkor kelt levelében, a zilahi bíráknak meg-
adta, illetőleg megújította és megerősítette azt a Mátyás és 
Ulászló adta jogot is, hogy a bűnöst bárminemű kínzással 
kivallassák, a zsivánvokat, gyilkosokat, rablókat, emberölőket 
felakasztassák, megégettessék, kezök, lábuk vagy más tagjaik 
csonkítására Ítéljék az elkövetett bűn mineműségéhez képest.2 

Báthori István (1571 július 31-dikén) a várost senatori 
renddel díszítette föl. Ehhez képest a lakosság választotta 
senatorok (33) maguk közül választottak birót, a ki meg kö-
zülök nevezett ki tizenkét esküdtet, a város ügyeinek igaz-

1 Mátyás király ugyanezt a jogot adta meg Budán 1472-ben kelt levelé-
ben Gábor erdélyi püspöknek. Ezt a levelet 1560-ban megerősítette János 
Zsigmond. 

2 A zilahiaknak adott emez okleveleket Kolosvári Vadkerti Pál kérésére 
a kolozsmonostori konvent 1716-ban átírta és megpecsételve kiadta. iSzgy.) 
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gatására. A senatorok a városi képviselőtestületet, a későbbi 
communitást alkották, az esküdtek pedig a tanácsosok mun-
káját végezték.1 

1594 márcz. 1-én kelt oklevelében Báthori Zsigmond, er-
délyi fejedelem a testvérének, Báthori András, püspöknek a 
közbenjárására kiváltságképen minden adójukat elengedi, őket 
minden néven nevezendő harminczad és adózás alól fölmenti, 
mert eddig is minden királv fölmentette őket minden nemű O -

adózás alól örök időkre, belátva, hogy épen útban, igen ked-
vezőtlen helyen laknak, a hol sok alkalmatlanságnak, zakla-
tásnak vannak kitéve. Könnyebbítés czéljából Zilah város 
összes lakosait és ezek utódait olyan kiváltsággal ruházza fel, 
hogy, ha bármi eladó portékájuk, árujok van is, az után sem 
a városban, sem egész Erdély területén ne fizessenek semmi 
adót, mint ezt pl. Ulászló leveléből is kiemeltem, sőt a bor 
után, a mi a város területén terem, nemcsak ők nem fizet-
nek harminczadot, sem semmi adót, hanem még azok sem, a 
kik megvásárolják s bárhova viszik is a városból. Az összes 
vármegyék főispánjainak, szolgabiráinak és Literátus Székely 
Jánosnak, az erdélyi harminczadosok főfelügyelőjének, min-
den harminczadosnak, adó- és vámszedőnek szól Báthori 
Zsigmond parancsa, hogy Zilahnak fennebbi kiváltságait szem 
előtt tartsák. Ezt, a Kovachioezi Farkas, kanczellár és a Török 
György aláírásával ellátott kiváltságlevelet 1614 okt. 10-dikén 
Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem az ő kiváltságlevelében szó-
rói-szóra idézve megerősíti, a mint azt Makai Fábián nemes, 
Szabó Márton biró és Veres György esküdt kérték a fejede-
lemtől a maguk és Zilah város összes lakossága nevében. 

Ezt a kiváltságot 1600 febr. 4-dikén Mihály vajda is meg-
erősítette Gyulafehérvárt, majd 1666 febr. 9-dikén I. Apafi. 
A kiváltságokat (1699 decz. 1.) I. Lipót is megerősítette. 

I. Lajos, mint később látni fogjuk, vásárt engedélyez. 

1 Szilágyi Ferencz : Zilah Történelméből, 8. 1. 
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1777 szept. 20-dikán Dadai István, Fóris-Szőts Mihály, 
Seres János és Lőrinezi János, a zilahi kalandos társaság elöl-
járói. elbeszélvén a sok viszontagságot, melyek alatt Mátyás 
király óta a város kiváltságai szenvedtek, megrövidültek és el 
is vesztek, óvást jelentenek a kolozsmonostori konvent előtt 
kiváltságaik len tartása végett.1 

Zilahnak a vármegyével, Közép-Szolnokkal, való viszo-
nyát körvonalozva látjuk abból a levélváltásban, mely a XVIII. 
század végén a gubernium s Közép-Szolnok közt erre vonatko-
zólag folyt. 1798 junius 28-dikán a gubernium leír, hogy «Zilah 
városának a vármegyétől való különös és tulajdonos jurisdic-
tió»-jára nézve informátiót adjon a vármegye, mire ez kifejti, 
hogy Zilah városa a törvényes perek folytatása és a ius gla-
diumra nézve a vármegyétől független, magistratusától a 
felebbezés nem a vármegyéhez, hanem a kir. curiához tör-
ténik, bűnperekben ius glaudiummal birnak és mind e jogaik 
tekintetében a vármegye lisztjei részéről sérelmet soha nem 
szenvedtek, miért is panaszuk ok nélkül való. Egyebekben 
azonban a zilahi magistratus igenis a vármegyei jurisdictió 
alatt áll eleitől fogva mind a mai napig. Tehát csupán «a 
judicialékra és a jus gladiumra nézve bír megkülönböztetett 
jurisdictióval».2 

k. Birtoklásának története. 

Zilah, mint már az eddigiekből is kitűnik, az erdélyi 
püspök birtoka volt. 

1246-ban Béla király megengedte Gallus, erdélyi püspök-
nek, hogy a szolnokmegyei Zilai községben helyreállítsa a 
tatároktól szétrombolt templomokat és szószékeket. A tatárok 
pusztítása után a megfogyatkozott, pusztult lakosság gyara-
podása végett, mint láttuk, egyéb kedvezményt is nyer az er-
délyi püspök. A különböző háborúk alatt elpusztult szolnok-

1 Tört. Tár 189(5. évf. 657. 1. — 2 Szv. lt. 
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megyei Zilah villa helyreállítása érdekében László, erdélyi 
püspök meg (1282) adakozásra szólítja a jóltevőket.1 

E században utoljára 1299 szept. 24-dikén van szó róla, 
mikor a Tomaj-nemzetségből való Suraus íia, Leustách és 
öesese Dénes átadják a Zilah villa szomszédságában fekvő 
Elve birtokot Hegun fiainak, kétségkívül a Szénási Hégén-
esalád tagjainak, László és Jánosnak. 

Arról, hogy Zilah az erdélyi püspök birtoka volt, még 
a következő adatok tanúskodnak: 

1345 okt. 6-dikán a váradi káptalan bizonyságot tesz, 
hogy András, erdélyi püspök egy kiváltságos telket Zilahon 
átenged Mikének, a ki Peth Lőrincz sógora, evictió mellett. 
Mike ugyancsak ez oklevélben Iveczel nevű birtokrészét ado-
mányozza András erdélyi püspöknek s a gyulafehérvári szé-
kesegyháznak.2 1354 szept. 18-dikán Zeleméri Miklós, a Ja-
kab íia beleegyezik abba, hogy ama zilahi szőlő, melyről apja 
azt állítja, hogy adás-vevési szerződéssel megszerezte, az er-
délyi püspök birtokában maradjon; ennek fejében a püspök 
keczeli részjószágát adja át Miklósnak.3 Lajos király 1375-ben 
Kolozsvárt kelt levelében Demeter, erdélyi püspöknek jogot ad, 
hogy a birtokán tartózkodók pöreiben rendelkezzék. Ha azon-
ban jobbágyai közül valaki az Ítélettel nem elégszik meg. vagy 
igazságot nem nyer, a püspök vagy hivatalnokai útján a ki-
rályhoz vagy bírákhoz folyamodhatik. mint ezt szintén már 
más adatokból ismerjük.4 Mária királynő 1383-ban Budán új 
adomány-levelet ad Góbiin erdélyi püspök számára Zilach 
birtokról, mert a régi szerencsétlenségből elveszett." Imre, 
erdélyi püspök 1387-ben Zilahon kelt levelében, hogy zilahi 
jobbágyainak a számát minél inkább szaporítsa, megerősí-
tette azoknak minden kiváltságát, szabadságát és előnyeit.1' 

1 V. ö. Beke Antal: Ar erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvárt. I. füzet 
16., 18. 1. — 2 U. o. I. füz. 38. 1. — :í Tört. Tár, 1896. évf. 503. 1. — 4 Ezen ok-
levelet a kolozsmonostori konvent Ijgyártó János és Szerencsi János zilahi 
esküdt notáriusok kérésére 1696-ban átirta és megpecsételve kiadta. Szgy.) — 
5 F.-C. X. 1. 70. — « U. o. 1. 376. 
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Ulászló király is megerősíti 1498 február 28-án Zilah 
város birtokában az erdélyi püspököt, ékkor Geréb Lászlót.1 

Zilahi az erdélyi róm. kath. püspök 1542-ig birta, a ki-
nek javait — Statileo J. püspök halála után — a marosvásár-
helyi országgyűlés foglalta le, jóllehet egyelőre csak ideigle-
nesen, világi ezélokra. így jutott Zilah is az erdélyi kincstár 
birtokába. 

1548-ban György, váradi püspök Zyla városi lisztje Orbai 
Miklós.2 

Báthori Kristóftól Zilahon egy puszta és egy betelepített 
udvarházat kapott Zilahi János járandósággal, azaz mindkettő 
után szőlőbirtokkal. Az adománylevelet 1588-ben hirdették ki 
Kolozsvárott. E birtok anyai ágon szállott a perecseni Nagy, 
másként Literati-családra.3 

1552-ben Révai Péter nádorhelyettes meghagyja a kolozs-
monostori konventnek, hogy Zylav Zekel Jánost vezesse a 
középszolnokmegyei Zylay városi egy udvarház birtokába, 
mely őt királyi adomány alapján megilleti. 

A proponált tanúk: Kereszthwri Dobzay János, Harak-
lyani János, Wayai Bozzassy Miklós, Guth István, Nagydobai 
Chvzer István, Zekel Lázár, Haan Ferenez, Ipi Bydeskwthy 
Tamás. 

A konvent jelenti, hogy Baan Ferenczet a maga emberé-
vel küldte ki, kik a szomszédokat, névszerint: Rethei Rethey 
Gáspárt, Wayai Bozzassy Miklóst, Nagydobai Spatzav Meny-
hértet, Zekel Kristófot, Kysdobai Boda Imrét, tisztelendő Am-
brust, egy oltár igazgatóját (rectorem) és János, zilahi plébá-
nost, Anda Orbánt, Egrespataki Fyles Györgyöt, Zygani Fewzew 
Mihályt, Beretzk Ambrust, Zylagy Jakabot, Wayai Miklóst, má-
sik Bozzassy Miklóst, Mavgradi Pap Pétert, Dragfy (iyörgyöt, 
Bochor Mihályt és Mártont, Havely(?) Dénest, Bewthes Györgyöt, 

1 Beke Antal: i. m. II. füz. 160. lap. — 2 Orsz. lt. Km. conv. lad. 26. HL 
n. 7. — 3 Szgy. 
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Kalmár Jánost, Igyárthó Imrét, Warga Illést meghívták és a 
parancsnak ellentmondás nélkül eleget tettek;1 majd 1576-ban 
küld Somlyói Báthori Kristóf iktató parancsot a váradi káp-
talanhoz, Zilahi János deák (literátus) részére, melylvel neki 
adja a középszolnoki Zilah városi egy kanonok-házat, Janka 
Péter és Borbély Pál szomszédságában, mely azelőtt a Zilah 
városi templom Mihály arkangyal oltárának rectoratusáé volt, 
de onnan a kincstárhoz csatoltatott, két szőlővel (az egyik a 
Nagymálon, Göresön-birtok irányában, a másik Eörhegy nevű), 
minden tartozékával együtt, így a Hagymásmezeő nevű réttel 
adományozza. Megbízza a káptalant, hogy az iktatást végezze. 
A proponált tanúk: Parlaghi Pál, Kabai Balázs, Bozzássy Miklós, 
Szekel Antal, Járai Gergely, Danchv István. A káptalan jelenti, 
hogy a maga emberével Zilahi Zekel Antalt küldte ki, a kik 
a szomszédokat, névszerint: Harczi Ferencz tizedest, .Tarai Ger-
gely harminczadost, Janka Pétert, Kalmár Györgyöt, Tarnóezi 
Pétert, (iyuratth Györgyöt, Szabó Jánost, Kovacz Mártont, Be-
nedek Ferenczet, mint esküdteket, Péter deákot, mint jegyzőt, 
(ialsai Ambrus és Borbély Pál polgárokat, Demeter Antalt, a 
Parlaghy Pál jobbágyát, Nagy Istvánt, Czarka Antalt, Gáspár 
Albertet. Balogh Györgyöt és Veres Gáspárt összehívták és be-
iktatták a birtokba az illetőt, minek Vargha Gergely felesége 
távollevő ura és fia nevében ellentmondott a Hagymásmező 
szántóföldet illetőleg, kit megidéztek.2 

1594 előtt Zilahtól szakasztották el Gurzófalvát (Gorzó-
falut), a mint Báthori Zsigmondnak 1594 október 3-dikán kelt 
parancsleveléből látszik, melyben rendelkezik, hogy a falut a 
zilahiaknak bocsássák vissza." 

1596 deczember 1-sején Zsigmond fejedelem, tekintetbe 
véve Zilahi Deák (literátus) Márton hű szolgálatait, őt és Ist-
vánt, Márton fiait kiveszi a nem nemes-rendből, melyben szü-

1 Orsz. lt. Kolozsmonostori convent. Lad. 275. Nr. 45. — 2 U. o. lad. 27. 
Z. Nr. 1* — 3 Nagvv. Múz. Hit. eredetiből. 
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lettek és ezímeres nemeslevelet adományoz nekik, valamint 
Zilah városában, a «Piacz vezán» való házat, mely a Zeöczy 
Gergely háza és az országút (via publica) között van, kiveszi 
minden adózás alól.1 

1005 szept. 10-dikán Zilahi Rácz György jutalmul nyerte 
Bocskaitól, a miért Segesvárt neki feladta. 

1007 május 25-dikén Rákóczi Zsigmond erdélyi fejede-
lem Senyei Pongrácznak adományozta Gyalu várat (mint egy-
kor az erdélyi püspökséghez tartozót), a várost, Szász-Fenest, 
Szász-Lónát, Yistát, Nagy-Kapust, Daróczot, Gorbóföt, Körös-
főt, Zilahi egészen és sok részbirtokot 40,000 írtban.2 

1012 április 17-dikén Thurzó György nádor Sennyey Miklós 
özvegye és árvái érdekében ír Báthory Gábor fejedelemnek, 
hogy a szegény meghalt Segniey Miklósnak a magyar nem-
zetség és édes hazánk mellett való sok vére hullását, sanyarú 
rabság szenvedését, most pedig szegény, özvegyének és árvái-
nak keserves megnyomorodott állapotját meggondolván, adja 
vissza elvett jószágaikat a tokaji fegyverszünet értelmében; s 
hogy a szent békeség mindenképen megtartassék. A Sennyeyek-
nek itl birtokuk voll: Zilah fele Krasznában, Magasfalva, Pri-
békfalva és Hosszúujfalú Közép-Szolnok vármegyében.11 

Zilah város felét Báthori Gábor fejedelem csakugyan 
visszaadta Lapispataki Sennyei Miklósnak, később íffiu Katalin 
özv. Szerdahelyi Imreffi Jánosnénak s fia Imreffi Mihálynak 
adományozta volt. Utóbb ezek önként lemondtak róla. 

Báthori Gábor azután Zilah felét Rhédei Ferencznek ado-
mányozta, ki azonban a zavaros időkben nem iktathatta be 
magát törvényesen. 1614 január 29-dikén végre Bethlen Gábor 
fejedelem egészben Rhédei Ferencznek adományozza, ki akkor 
Bihar vármegye főispánja és váradi várkapitány volt. Rhédei 
Ferencz 1621 márezius 25-dikén N.-Szombatban kelt végren-

1 Orsz. lt. Kolozsmonostori convent, lad. 27. L. Nr. ő. — 2 Az eredeti a 
Senyei-család levéltárában Görgőn, Zemplén megyében. — :í Gróf Károlyi-csa-
lád oklevéltára, IV. k. 47. 1. 
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deleiében Zilaj városát nejének Károlyi Katának (előbb Bánfi 
Dénesné) hagyományozta,1 a ki itt tartotta esküvőjét Bethlen 
Istvánnal. 1023 május 25-dikén ugyanis Károlyi Mihály meg-
hívta Sennvei Miklós özvegyét Balázsdeák Borbálát a Károlyi 
Katának Iktári Bethlen Istvánnal 1623 junius 20-dikán a zilahi 
kúrián tartandó menyegző] ére.2 

1624 május 20-dikán Szabó Márton, főbiró, továbbá Szé-
nás György, Éltető Mihály és Márton, Szűcs György, Bod 
András, Csiszár Balázs, Borbély Mihály, Barlabás Péter, sena-
torok s polgárok előtt «tiszteletes és tökéletes» Szántó György 
a Kraszna-utczában. a Csorgó-kút mellett, egy házhelyet ker-
testől, a melynek délről Száraz György, északról Pázmány 
László a szomszédja, örök áron eladott «tiszteletes és tökéle-
tes» Báboni Jánosnak.3 

1628 márczius 28-dikán határjárást tartottak Egrespatak 
és Zilah között. Egyfelől határ a Becse pataka, mely a Széles 
bérczét elválasztja az Éles-bércztől. A Széles-bércz t. i. zilahi 
határ, az Eles-bércz pedig egrespataki határszél. A Bécsé pata-
kon felfelé haladva az erdő aljáig, hol a Tóhely nevű rét fek-
szik s azontúl fel a Szentkirály útjáig vezet mindenütt a zilahi 
határ. Mivel pedig a rétek a patak mindkét part ján Zilahhoz 
tartoztak, éj) azért a Tóhely rét felső végétől, a hol a patak 
megszűnik határ lenni, kissé balra kanyarodva a Hollós-bércz 
felé, ott, a hol megszűnik az erdő s a mezőföld kezdődik, 
örök határul nagy halmot emeltek összehányt földekből a rét 
kerítése mellett, meghagyván a régi határt is, a mely iránt 
kétség nem volt. Egyúttal pedig megállapodtak abban, hogy 
a Gurzófalvától Zilah felé vezető ösvényen túl az Egrespatak 
közelében elterülő birtokrészecskéiket a zilahink tartoznak be-
keríteni, ha azokat tilalomban akarják tartani, mely czélra az 

» 
1 A végrendelet 9-dik pontjában a zilai istállóból egy-egy gyermeklovat 

hagyott Csongrádi Lászlónak és Ravaszdi Andrásnak, (Történelmi Tár 1884. 
I. füz.) — 2 Gróf Károlyi-levéltár, IV. k. 193. lap. — 3 Eredetije (Zilali város 
papírpecsétjével) Török István, vármegyei főjegyző birtokában. 



B I R T O K L Á S VN AK T Ö R T É N E T E . 4 6 5 

egrespatakiak tartoznak erdejükből vesszőt, karót és hozzávalót 
adni. Ha ezt az egrespatakiak nem tennék, a szolgabíró mind-
annyiszor 12 forintig exequálja őket, mely összeg fele Rhédei 
Ferenczet, mint Zilah földesurát, fele pedig Prépostvári Zsig-
mondot, mint Fgrespatak földesurát illette. Azonkívül a szolga-
bíró napidíját is megveheti. 

1607 április 26-dikán Huszton kelt végrendeletében gróf 
Rhédei Ferencz egykori erdélyi fejedelem atyafiainak hagyja 
Zilaht és Egregyet. 

Varga Pál György, zilahi főbiró s Szőcs András, Kelemen 
András, Éltető Mihály. Gáspár János, Araes Mihály, Szilágyi 
János, János deák és Boesor István, tanács- és polgártársak 
előtt Zilahon, 1676-ban kelt levelük szerint Balog Andrásné 
kraszna-utczai János Deáknak eladott 18 magyar forintért egy 
pinczét telkestől, melynek szomszédja északról Asztalos Dá-
vid. délről Borbély István. Továbbá Borbély István 14 frtért 
a maga telkét, melynek szomszédja délről András Márton, 
északról János Deák, eladta János Deáknak s örököseinek. Ha 
valaki ezután az illető birtokosokat háborgatja, azt a város 
régi ususa és privilégiuma szerint 200 forintig büntetik.1 

1684 május 20-dikán Zilah mezővárosának főbírája, Szi-
gyártó István s mások előtt Pániti György cserébe adja Ege-
resi Nagy Istvánnak Zilahon a Virág János s Izsák Deák szom-
szédságában levő házát telkestül, melyért Nagy István az 
Alszeg-utczában adott egy házat (szomszédok Szabó Pál, Kupás 
Mihály). Egeresi Nagy István megtoldotta a cserét egy sajtó-
val, egy öreg nyomókáddal s húsz rénes forinttal.2 

1698-ban a középszolnoki Zilah mezővárost elzálogosította 
özvegy gróf Rhédei Ferenczné gróf Iktári Bethlen Drusianna 
8000 magyar forintért Erdőszentgyörgyi Rhédei Ferencznek 
és mindkét nembeli utódainak.3 

1 Kiadta Literátus Sámuel, esküdt nótárius. (Zv. lt.i — 2 Orsz. lt. Kolozsm. 
eonv. 27. fiók. Cottus Sz. m. fasc. P. nr. 7. — 3 U. o. fasc. R. nr. 7, 27. fiók. 

Dr. PETKI MÓR : Szilági] vármegye monograpliiája. II. 3 0 
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Jobbágy zilahi birtokossá nem lehetett, a mire nézve 
tanúskodik az 1712 ápr. 1-sejéről följegyzett Ítélet, mely sze-
rint Major András fiágon levő maradékai a zilahi területen 
levő ingatlan javaiban részt nem vehetnek, mivel jobbágyság-
ban vannak. Mostoha anyjuk pedig, minthogy újabban job-
bágyhoz ment nőül, elvesztette a Major András által végren-
deleti leg reá hagyott szőlő-részletet. 

Szádeczky az 1717-diki nagyszebeni országgyűlésről bir-
tokába került napló ismertetésében említi, hogy a napló nem-
csak az országgyűlésről szólt, de sok másról is, a mi az ország-
gyűléskor Szebenben történt, így az országgyűléssel egy idő-
ben ülésezett octavalis tábla működéséről. Délelőtt országgyűlés, 
délután 3 órától táblai ülések voltak. A tábla előtt több napon 
keresztül egy nagy per folyt: Csikszentkirálvi Andrási István 
«pere a zilahiak ellen, a mely már 18 év óta tartott: nemesi 
és polgári fundűsok felett. A táblai üléseken nap-nap után a 
perbe idézett zilahiak nemesi bizonyságleveleik vizsgálata folyt. 
A ki nemességét bizonyítani nem tudta, a «cívisek» közé 
vettetett. A kinek armalisa nem volt meg, vagy nem tudta jog-
érvényes documentummal bizonyítani nemességét, visszavet-
tetett, hogy a kolozsvári itélőmester és a káptalan előtt bizo-
nyítsa nemességét. Midőn valaki a megyei nemesség bizonyító-
levele alapján (ha armalisa nem volt is meg) a nemesség közé 
osztatott, a felperes prókátorai rendesen appelláltak a hely-
tartótanácshoz. így például Pap Benedektől és Ferencztől, a 
kik nemességüket Közép-Szolnok vármegye relatoria-levelével 
bizonyították, armalisukat kívánták elő; de a tábla a nélkül 
is elfogadta nemességüket. Érdekes Balázsházi János esete is, 
a ki nemességét Belső-Szolnok vármegyétől «manu missio» 
alapján nyert szabadalomlevelével akarta bizonyítani; de a 
felperes ügyvédei ellenvetésére, hogy nemességet csak fejedel-
mek adhatnak, vármegye nem: a tábla kimondotta, hogy a 
«manu missio» elégséges a megyei terhek alól való mentes-
ségre, de nemességre nem. Lévai Szabó János Debreczen vá-
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ros levelével bizonyította nemességét. A felperes nem acceptálta, 
a tábla igen. Egyik zilahi lakos Vámos-Pércs, hajdú város bi-
zonyítványát mutatta elő nemességéről, de ezt nem fogadták 
el, mert Vámos-Pércs nem találtatott az articulusokba inserált 
hajdú városok között, tehát levelét nem találták elég bizonyító 
erejűnek».' 

1727 április 18-dikán Könyvesi Mihály egy Zilaj város-
beli telekért cserébe vesz Menyői Láposi Páltól egy rátoni 
telket.2 

Közép-Szolnok vármegyének 1733-ban tartott ülésén ke-
rüli szóba, hogy Zilah városa a károlyfej érvári papoktól né-
hány ezerre terjedő kölcsönt vett volt föl. Ebből kifolyólag a 
károlyfejérvári civilis lakosok között bizonyos nézeteltérések 
származtak. Ez ellentétek elintézésére kiküldi a vármegye 
Szoboszlói Yass István alispánt, Inczédi Sámuelt. Dúll Andrást, 
Kengyel Gábort, Tordai Boldizsárt, Dobai Pétert és Czerják 
Andrást, a kik is junius 15-dikén Zilahon összegyűlvén, a kér-
déses ellentéteket és difíieultásokat elintézzék; ugyanez idő-
pontra pedig mindkét tél minden e dologra vonatkozó con-
scriptióját, inquisitióját stb. rendben elkészítse. 

Hozzájárult még ez említett adósság dolgához ama kö-
rűimén)' is, hogy a mi korcsmajövedelme és egyéb java volt 
eddig a zilahi két félből álló közönségnek, azok a javak ke-
zükből nagyrészt kiestek, a mennyiben «három korcsmát bi-
zonyos és közönséges szükségektől viseltetvén», mindkét fél 
megegyezése szerint magánszemélyeknek, ú. m. kettőt Matolcsi 
Bíró Györgynek, egyet pedig Száva Pálnak adtak át szerződés 
mellett. A közönség teljes Ígéretekkel és a legjobb szándékkal 
van arra nézve, hogy az említett papok adósságától már egy-
szer megmenekedhetnék, mely adósságnak csak kamatja is 
néhány esztendeje függőben lévén, immár nagy összegre nö-

1 Dr. Szádeczky Lajos : «.Ar 1717-diki nagyszebeni országgyűlés naplója 
Abafi, Hazánk, IV. k., 444. 1. - Gencsi-lt. Xro 77. 

3 0 
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vekedett, annyira, hogy ama súlyos adósságból való kilábo-
lásnak módját még elméjükkel is alig bírják már elgondolni. 
Ezt az állapotot akarván a vármegye megszüntetni, elhatá-
rozta, hogy jóllehet ama két fönt említett polgár a megneve-
zett három korcsmát szerződés alapján mind a két fél meg-
egyezése szerint birja zálogban és a határidő letelte előtt a 
zálogösszeg visszafizetése nélkül azokat kezükből kibocsátani 
nem tartoznának, mindamellett meggondolván a községnek 
súlyos állapotát s az abból származható kellemetlen következ-
ményeket. hogy t. i. abból az adósságból ki nem tud kászo-
lódni és az utódok nyakára hagyni kényszerül, engedjék át a 
kezük alatt levő korcsmákat a községnek három esztendőre. 
A három esztendő eltelte után pedig a korcsmákat ismét vissza-
kapják azzal a kedvezménynyel, hogy Matolcsi Biró György, 
ki két korcsmát bocsát át, a határidő letelte után még négy 
esztendeig, Száva Pál pedig háromig bírhatta tovább azokat 
utódaikra is átháruló joggal. Pünkösd napjától fogva tehát 
engedjék át a kérdéses korcsmákat a község kezére. 

A mennyiben vannak oly nemesek, kik maguk sem lak-
nak ugyan a városban, de Zilah területén birnak házat, tel-
ket, szőlőt stb., ezekre nézve az a határozat, hogy a város 
határán levő javaik után épp oly mértékben részesüljenek az 
adósság terhében, mint a bennlakók. A kamat fizetésében való 
részesedés pedig az 1732. évtől kezdve addig az időpontig ter-
helje őket bezárólag, a míg ki-ki közülök a tartozás kapitá-
lisában illető részét le nem fizette. 

A néhai Balyika László, Száva Pál és Láposi Pál restan-
tiáinak és ratióinak megvizsgálására kiküldött exactorok «az 
ünnepek után való napokban Zilahon összegyűljenek és azo-
kat a dolgokat elrendezzék.» 

1735-ben Zilah «Gyaluhoz tartozó controversia nélkül való 
fiscal is jószág».1 

1 GKG. marosnémeti lt. cista A. fasc. X. 
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1753-ban a Rádaiak birtoka. 
1770 ápr. 23-dikán tanúvallatás folyik arról, hogy Gencsi 

Zsigmondné Sebes Sárának a zilahi határon az Őrhegyen levő 
szőlője adómentes-e. 

1793-ban Zilah városa és báró Wesselényi Miklós között 
per folyt a Tölgyes nevű erdő miatt. 

Zilah város határában a Mieze alatt elterülő Pándi neve-
zetű föld 1795-ben az Erdődi Csorna György birtoka. 

1617 január 10-dikén Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 
adja a zilahi fiscalitást a Erdőszentgyörgyi Rhédei Ferencz-
nek és neje Károlyi Katalinnak s azok fiának, ugyancsak 
Rhédei Ferencznek, valamint mindkét ágból való örököseik-
nek 20,000 magyar forintért ; később 1667 október 13-dikán 
Huszton kelt levelében ilj. Rhédei Ferenez özvegye Iktári gróf 
Bethlen Drusianna 9000 forintért Zilah városának úgy adja 
zálogba, hogy, ha Rhédei Ferenez kifogásolná ezt a zálog-
összeget, Zilah tartozik ennek lefizetése ellenében neki vissza-
boesátani. Rhédei Ferenez azonban nem váltotta vissza, sőt 
Apafi alatt gróf Bethlen Drusianna fejedelmi engedély mellett 
zálogképen még 1000 magyar forintot vett fel Zilah városától. 
Miután e zálogviszonyt 1. Leopold király is helybenhagyta, 
Zilah városa birta 10,000 magyar forintban egész 1746-ig. 
Ekkor a íiscus a visszabocsátás végett perbe fogta Zilah vá-
rosát s ez a Rhédei-családot idézte be szavatosnak. Az er-
délyi kormányszék 1746 deczember 15-dikén hozott Ítéleté-
ben a Rhédei-családot a 20,000 forint inseriptionalis összeg 
iránti követelésével elutasította, Zilah városa részére pedig a 
10.000 forintnyi zálogösszeget a íiscus által kifizetendőnek ki-
mondotta. 

A Rhédei-család ez ellen az Ítélet ellen ő Felsége szemé-
lyéhez felebbvitelt jelenteti be. A fölperes fiscus felajánlja a 
10.000 forintnak azonnal való lefizetését azzal a jogfentartás-
sal, hogy ezért az összegért az eddigi birtokosok által netalán 
elidegenített javak is visszabocsátandók lesznek, a fiscus pe-
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dig több kiadással nem terheltetik. Egyúttal ellenemond a 
Rhédei-család felebbezésének, mert 

1. hasonló esetben a felebbvitel a felséges kormányszék 
utasítása szerint csak abban az esetben engedhető meg, ha a 
zálogösszeg 15,000 forintot meghalad. A jelen esetben pedig 
nemcsak meg nem haladja, hanem annyi sincs; 

2. mert a felséges kormányszékhez érkezett hasonnemű 
ügyekre vonatkozó királyi leiratok szerint ez a visszaváltási 
ügy rövid úton, minden húzás-halasztás nélkül intézendő el. 

Erre az alperes Rhédei-család megjegyzi, hogy a zálog-
összeg több 15,000-nél, sőt 21,000 forintot tesz ki, kéri azért 
felbocsátani felebbvitelét. Határozat: nem bocsáttatik. Kiada-
tott Szebenben, 1740. évi deczember 15-én. 

A hivatkozott Ítélet végrehajtására Kastal István és Mi-
hlácz Elek küldettek ki a királyi tábla részéről; ezek 1747 
junius 30-dikán a törvényes 15 napi előbocsátott certificatio 
megtartásával Zilah városa észak felőli végén, az Alszeg-utcza 
végétől mintegy száz lépésnyire emelkedett kellemes helyen, 
egy almafa alatt megállottak s oda Dobai Sándor Közép-
Szolnok alispánján kívül, több zilahi hites megyei assessort. 
vártelki, czigányi, egrespataki tanúkat összehívtak. 

1854-ben a város fekvő javai: 1. tanácsház; 2. tömlöcz; 
3. csizmádiaszini fogadó; 4. mészárszék; 5. kisdedóvoda: 
0. szegények kórháza; 7. belső piacz; 8. barompiacz; 9. lovagló 
iskola, Alszeg végén s a körül szénáskert, bika-istálló, csordás-
ház; 10. füzellői rét és kenderföld; 11. nagyszegi rét; 12. nagy-
szegi máléföldek, t. i. bírósági, szenátori és notarialis földek: 
13. nagyrét; 14. téglavetőhelv az Alszeg végén; 15. Dobailáb; 
10. minden névvel nevezendő erdő; 17. nyiresi fogadó és kör-
nyéke; 18. hagymásmezői Kapusföld; 19. nagymáli sikátor: 
20. Kukukmál és Micze alatti Kapusföld; 21. A Balog Ferencz 
melletti sikátorból bekerített rész. 1853-ban szaporodtak e 
javak a Bálint Elektől s a Nánási Gerzontól vett házakkal. 

1703-ból Conseriptio Bonorum spectabilium ac magcor. 
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Dnor. Stephani Andrási, Petii Bánffi et Francisci Bethlen 
hi Comitatu Mediocris Szolnok existentiuni oppidum Zilah1 

ezímmel fenmaradt összeírás szerint Zilah városa közös, mert 
még osztatlan az urak közt, van benne néhány nemes eurialis 
telek is. 

A városban van az uraknak egy közös curiahelyök is, 
ezen a eurián van egy kőoldalú pincze, csak pusztán áll, min-
den leégett; egy konyha kőkéménye magánosan áll fenn. Az 
udvar puszta, valami rossz sövényakáczok til-lúl körülötte. 
A curiában van a hegy alatt egy csűrös kert, rossz sövény-
nyel kerítve, a csűr szalmával fedett, mellette az uraknak köz-
dézsmából került buzaasztagjok, melyben 150 kalangya van, 
majorságföld, kaszáló az urak számára nincs. 

Szőlő (majorság-) van e curiához a zilahi hegyen 8 darab, 
ötven kapás. Ebben az évben termett rajtok tizenkét hordó 
bor (080 veder). Zilah város szőlőhegyének dézsmája fele rész-
ben a földesuraknak, fele pedig a prédikátornak jár. Ekkor 
az urak részére jutott 1108 veder. 

Zilah városa a földesuraknak nem teljesített egyéb szol-
gálatot, mint egy bizonyos összeg bért, úgymint 500 forintot 
adott, a mely összeghez a civilis telkeken lakó nemes emberek 
is hozzájárúltak, másként ez a nemesség sem szőlőkapálással, 
sem egyéb szolgálattal nem tartozott, csak búza- és bordézs-
mával, holott a béren kívül a nyolcz darab majorságszőlőt 
niegka pálni s minden munkáját megadni köteles volt Zilah 
városa a civilis telkeken lakó nemességen kívül. 

1703-ban a Bideskuthi-javak összeírása alkalmával Zilah 
városában egy nemes kuriahelyet találtak, a ház és minden 
épülete leégett «a mostani égéskor», pusztán áll. Egy kis csűr 
maradt fenn, szalmával fedett. 

A kúriához van majorságföld, egy-egy fordulóra el lehet 
vetni húsz köböl búzát. Idei búza száz kalangya. A majorság-

1 Orsz. lt. Urb. et Conscr. fase. 64. nr. 17. 
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kaszálón harminez szekérnvi szénát lehet kaszálni. A szőlők-
ben van idei termés, a mi a hadak predálásából megmaradt, 
nyolez hordó (337 veder). 

Egy patakon felülcsapó, egy kőre forgó malom is van.1 

A Zilah városában levő fiscalis javakat, melyeket a Rhé-
dei-esalád 1746-ig 10.000 magyar forintban jure inscriptionali 
birt, összeírták Veres Benedek és Nagy Ferencz kir. táblai Ír-
nokok 1747-ben. A kúria a barompiaezon egyrészről a váro-
son keresztülfolyó patak, más két részről a Székely- és Al-
szeg-utcza, negyedik felől Báthori Miklós, Dobai József, Szabó 
József zilahi polgárok telkei civilis fundus által szom-
szédolva, kellemes emelkedett helyen állt. Az egész egy kasza 
alakját képviseli, melynek területe a kaszaalakot képviselő 
helynek mintegy úgyszólván nyelét véve, hosszúságban 89, szé-
lességben 33, magát a ka zaalakot véve pedig a patak mentében 
hosszúsága 50, szélessége 20 öl. Valószínű, hogy a fentebbi 
polgárok telkeit abból szakították ki. Van ezen a curialis tel-
ken egy régi pincze, oldala kőfal, fedve zalmával, tölgyfapado-
zattal ellátva; elfér benne 70 darab 40 vedres hordó, a pad-
lását üres edények és kádak számára használják, a telken egy-
nehány szilva-, alma- és diófa is van ; ehhez tartoznak: E curia 
előtt, attól a sikátor és árok által elválasztva, a lentebb érin-
tett patak s a Székely-utcza között egy 25 öl hosszú, 20 öl széles 
allodialis telek, melyet Rhédei egy Szappanyos Dávid nevű 
szolgájának adott volt 30 magyar forintban zálogba, de újra 
visszaváltotta s most a fiseus tulajdona. Az a telek, mely egy-
felől a Somlyóra vezető út, másfelől Szabó József polgár telke 
között fekszik, 8 öl széles, 70 öl hosszú, ezen Balogh István 
advena — lakik. A csűröskert egyrészről a Székely-utcza, más-
felől Tunyogi Mihály és I jvárossi György puszta telkei között 
20 öl széles, 26 öl hosszú. A városon kívül, azonban azzal egy 
consiguitasban az úgynevezett sombori kert, egyfelől a Sorn-

1 Orsz. lt. Urb. et Cors. fasc. 64. nr. 17 
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Ivóra vezető út, másfelől Papp András városi polgár gyümöl-
csöse között 40 öl széles, 50 öl hosszú, hajdan a euriához 
tartozó gyümölcsösben most egy körte- és négy diófán kí-
vül egyéb fa semmi sincsen. A Cynteren, vagyis a reformá-
tusok temetkező-helye alatt, a Tyukól-utcza végén, egyfelől 
Körtvéllyesi Mihály, másfelől Örményi Márton utódai telkeinek 
szomszédságában van egy telek, melyen három szegény jöve-
vény három kalibában lakik. Azt állítják, hogy hajdanában az 
itt lakók a földesúrnak semmit sem fizettek, csak a város köz-
pénztárába valamicskét. Malomhely: a város alsó részén a 
«kisfüzellő» nevű helyen; egyrészről az idevaló postához adott 
rét, másrészről a Szoboszlai István kenderföldje között volt a 
zilahi patakra a fentebbi kúria által építve egy vízimalom, 
mely elpusztulván, azon helyet bekerítve, a városiak kende-
resnek használták. 

Erdők. A Tölgyes egy órai kerületű tölgy-, cser- és kőris-
fákból álló erdő, egyrészről a Meszes-erdő, másrészről a Ben-
czéné vápája helytől szomszédoltatik; a Nyires az előbbenivel 
területi mennyiségre egyenlő, nagyobbára tölgy- és kőrisfákból 
álló, a városi lakosok szántóföldeitől a paniti erdőig terjedő-
leg; a Meszes az előbbenieknél sokkal nagyobb, körülbelől há-
romnegyed mértföld területű, nagyobbára bükk-, szil-, hárs-, 
som- és kőrisfákból áll. a vártelki, kékesnyárlói, csömörlő-
nyárlói, ördögkúti és egrespataki határok által szomszédolva. 
A két első erdőt a város bírái mindig tilalomban tartották, 
hogy abból a köz- és magánépítkezések szükségleteit fedez-
hessék. Az utóbbit vágásra, tűzi-, szerszám- és egyéb faszük-
ségletre mindenki szabadon használta. Az elsőből készíttettek 
az allodialis szőlőhöz karókat. A város mindegyik erdőben 
korlátlan használati és haszonélvezeti joggal bir a makkol-
tatásra nézve is, minden taksa- vagy váltságdíj nélkül ember-
emlékezetet meghaladó időktől fogva. 

Allodialis szülök. Majorságszőlő van: a Ravaszmálon, 
délről Kenderessi András utódai, északról Török Márton 
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szőlői szomszédságában; területe: hosszúságban 74, széles-
ségben 134 öl, melynek mintegy negyedrésze az 1740., 41., 
42. években volt szertelen esőzések miatt leszakadozott s el-
csúszott; a mívelés alatti rész termett jó termésben 500. kö-
zéptermésben 300, gyenge terméskor 200 vedret; azt mond-
ják.hogy mielőtt leszakadozott volna, termett 1000 vedret is. 
Háromszori kapálására szükséges 120 ember, összesen tehát 
40, elfedésére 40. Ezen szőlőnek egyéb munkáját is a városi 
lakosok — ingyen, a földesuraság minden kiadása nélkül, a 
régibb szokás szerint szolgálatban — teljesítik. A vinczellért 
a földesúr tartja, kinek is a fizetése akkor 12 magyar forint, 
24 véka búza, ezenfelül a tizedfizetéstől váló mentesség. A szőlő 
aljában van a sajtószín <S cserfaágason, szalmával fedve. 

Zilah városa lakosai s azok haszonvételei, kiválóbb tör-
vényei s kiváltságai. A város áll magyar és két-három katho-
likust kivéve, tisztán református hitű lakosságból, polgárok-
és nemesekből. A nemesek kétfélék: egyrésze saját szabadal-
mazott nemesi telkén, másrésze polgártelkeken, tehát taksa 
alatt állókon lakik. Megjegyzendő, hogy a nemesek és pol-
gárok között hosszas időn keresztül éles súrlódások, versen-
gések folytak, elannyira, hogy egymás vagyonát erőszakkal 
elrabolták s a nemesek a megyei nemesek segítségével több-
ször a polgárok házait is lerontották, felégették s viszont, el-
annyira, hogy sokszor a végelpusztulás küszöbén állott e 
város, mely egyenetlenségek nagyobbára a miatt voltak, hogy 
a városi nemesek sem a földesúri, sem a városi közterhek-
ben résztvenni nem akartak; azonban ezen a várost elpusz-
tulással fenyegető állapotnak az 1718-ban létrejött barátságos 
egyezség, mely harmonialis contractus néven ismeretes, véget 
vetett; mely szerint: 1. a városi hatóság felerészben nemes, 
felerészben polgári lakosokból választandó, a főbíróság vál-
toztatva, egyszer nemes, másszor polgár által viselendő és a 
városi lakosok, illetőleg a nemesek a civis bírónak s a cívi-
sek a nemes bírónak engedelmeskedni tartoztak, a város köz-
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terheiben való részesedés mindenkire nehézkedett különbség 
nélkül, azonban az adóadministratiót kivéve, a város a me-
gyétől teljesen független; 2. taksás telkeket s külsőségeit adni, 
venni, elzálogosítani, örök áron eladni, az azokat terhelő 
taksák és dézsmák fizetési kötelezeettség mellett mindenki-
nek, tehát idegeneknek is megengedtetik, hanem elővásárlási 
joggal birnak: először a vérrokonok, másodszor a szomszé-
dok, harmadszor az állandó városi lakosok az idegenek 
felett; 3. bűnesetekben vérbirósági jogot gyakorolhat a város 
saját területén az itt elkövetett bűnesetekben és az azokat el-
követő egyéneken; 4. úgy a nemeseknek, mint a polgárok-
nak személyt és vagyont illető pereit minden kivétel nélkül, 
még a donatarus nemesekéit is, a városi törvényszék látja 
el elsőfolvamodványilag, innen a felebbvitel a dominale 
fórumra, tehát akkor a királyi fiseushoz és onnan a királyi 
táblához vagy a guberniumhoz voltak felterjesztendők har-
madfokú ellátás végett; 5. minden nemes és eivis lakosa a 
városnak ezen kölcsönös egyezség és szerződés alapján a 
város közterheinek hordozásában birtokaránvlag szerint részt-
venni tartozik. 

A városiak taksafizetése. A civilis liinduson lakó polgá-
rok és nemesek egyaránt taksafizetéssel kötelesek. A taksa 
évenkint 400 magyar forint, melyet a fundusok területi ará-
nya s külsőségeik mekkoraságához mérten róttak ki és ezt a 
földesúr fölebb nem emelhette, a város lejebb nem húzhatta, 
évenkint két részletben fizették: szent Mihálvnap és kará-
csonykor. 

Dézsmák. A dézsmásföldekről a nemesek és polgárok 
egyaránt búzából, árpából, zabból és borból, a polgárok mell-
ből is tizedet fizettek, melynek fele a földesúré, fele azon idő 
szerint a ref. eklézsiáé (hajdan, mint mondják, az egyház 
szent Mihály arkangyal tiszteletére volt szentelve). A dézs-
mákból középszámítással bejön a jobb esztendőkben: búzá-
ból 120, zab 40 kalangya, borból 1760 veder, méh bői 3 ko-
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sár; közepes termés idején búza 60, zab IS kalangya, bor 
1000 veder, méh 2 kosár; gyenge termésű évben: búza 30, 
zab 10 kalangya, bor 400 veder, méh 1 kosár. Megjegyzendő, 
hogy a város notariusának a dézsmaösszeírásért, mely hit 
alatt szokott történni, a földesúr adni szokott 20 30 veder 
bort, a termés arányában többet is. 

A városiak szolgálata. 1. A fenn megnevezett Ravasz-
máli allodialis szőlőben a Tölgyes erdőből szükséges mennyi-
ségben karót készíteni s odaszállítani és azon szőlőnek min-
den munkáját megtenni; 2. minden évben szüretre a fentírt 
Tölgyes erdőből 10 darab 40 vedres hordót készíteni; 3. a 
dézsmát a földesúr curiájába szállítani ingyen köteleztetnek. 
Hadad és Drág is. Ezen szolgálatokat a polgárok teljesítették 
azon civilis funduson lakó nemesekkel, kik 1713-ban a Med-
gyesen tartott királyi táblán nemességüket produkálni nem 
tudták, azon civilis funduson lakó nemesek pedig, kik itt pro-
dukáltak, ezen szolgálat megváltása fejében fizettek a város-
sali való szerződés útján évenkint két rénes forintot egész 
1737-ig, a mikor az utóbbiak az újabb szerződést megtagad-
ták s fizetni megszűntek, mi miatt ekkor is viszályok és kö-
vetelések állottak fenn az itt megnevezettek között. Ugyanis 
a polgárok azt követelték, hogy a mennyiben úgy a taksa-, 
mint a dézsmafizetés és a fentebbi három pontban foglalt 
szolgálatok nem a személyt, hanem a civilis fundusok birto-
kosait illetik, mindazon nemesek, kik civilis fundust birnak, 
mindezekben a terhekben aránylag részesedjenek. így lévén 
ezen fejedelemségben a törvényes gyakorlat is. 

Hetivásár és jövedelme. Hetivásárt tartottak minden szom-
baton. Ennek évi jövedelme rendesen 21 magyar forintot 
tett, melyet ősidőktől fogva egyharmadrészben a református 
egyház, egyharmadrészben a város közös szükségleteinek 
fedezésére, egyharmadrészben pedig a colleetori fizetésre for-
dítottak. 

Országos vásárok és jövedelmei. A városnak nyolcz or-
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szagos vásárja van: 1. vízkereszt u tán; 2. hamvazószerda 
után; 3. Szent György után; 4. Szent Margit-nap után; 5. Szent 
Bertalan után; 6. Szent Mihály u tán ; 7. Mindenszentek u tán; 
cS. Szent Lueza szűz- és martyrnapja után. Ezeknek a vásá-
roknak a jövedelme az idevaló harminczad által szedetni 
szokott vámok miatt csekély s éven kint 0 magyar forintra 
megy fel csak, melynek kétharmadát a város szükségletére 
fordították, egyharmada a collectoroké. 

Mészárszék és jövedelme. A városban mészáros-czéh van 
s a húsárulás joga kiváltsági lag őket illeti. A húsárra nézve 
kötelesek a húst azon árban adni, mint a kolozsvári mészá-
ros-czéh. Azonban a város mintegy 10 év óta, az átutazó 
katonák és hivatalnokok zaklatásaitól nyugtalanítva és ter-
heltetve, tartott egy mészárszéket, mely ellen a mészárosok 
folytonosan reclamáltak. 

Korcsmák és azok jövedelmei. A városi lakosok szabad 
koresmárolása kezdődik karácsonykor és tart hamvazó-szer-
dáig, mely idő alatt a város nemes és polgár lakosainak régibb 
időtől fogva szabad koresmárolni, ezentúl pedig karácsonyig 
egyáltalában senkinek sem engedték meg a korcsmárolást, 
hanem a város közjövedelmeinek gyarapítására harmadik 
korcsma szokott felállíttatni. Van egy negyedik korcsma is 
engedélyezve Biró alias Matolcsi György részére, az által a 
városnak kölcsönképen adott 4000 magyar frt interesében. 
A négy korcsmában el szokott fogyni évenkint 1600 veder 
bor. A földesuraknak sohasem volt szabad korcsmát tartani. 
A korcsmajogról való donatiót Zsigmond magyar király adta 
s azzal megegyező volt a gyakorlat is 400 év óta. Egykor a 
kúriához tartozott, de a tulajdonosok által elidegenített szántó-
földek holléte és kiterjedése felől a városnak megkérdezett 
idősebb lakosai sem tudtak felvilágosítást adni. 

A termények piaczi ára. A tiszta búza vékája legfeljebb 
51 lu\, középár 25 kr., legalsó 17 kr.; zab vékája legfelső 
árban 12 kr., középár 9 kr., legalsó 6 kr. ; egy veder bor leg-
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feljebb 30 kr., középár 20 kr., legalsó 15 kr . ; egy kas méh 
2 rhénes forint; egy új hordó 1 frt 42 kr. 

5. Lakosai 

Zilah legrégibb lakosai határőrök voltak, a kiknek emlé-
két egyfelől a Bánkert,1 másfelől a Székel v-nagyutcza őrizte meg. 

1150 táján Deésen, Zilahon s Kolozsvárt meg környékén 
németek telepedtek le2 s ez magyarázza Zilah német nevét, 
de erre a Németi begy neve is emlékeztet. 

1705-ben hadi adót vetettek ki a következőkre: Bydeskuti 
Boldizsár, Szabó Mihály, Arats Szabó György, Borbély Tamás, 
Tunyogi Péter, Isák Dániel, Gergely Mihály, Pap Miklós, Sza-
káts György, (tyukól-utczai) Asztalos István, Könyves Mihály, 
Tamási István, Fábián Mihály, Kováts Pál. Óvári János, Por-
csalmi István, Fazekas Máté, Liszkai István, Bátori Szűts 
György, Badnóti Sámuel. Száva Pál, Gerendási István, Tálas 
György, Gergely Ferencz, Nemes István, Samarai Szűts Mihály, 
Mezei Mihály, Tunyogi Ferencz, Tsismadia István, Tokai 
István, Matoltsi György, Matoltsi Sámuel, Szabó Lőrincz, 
Asztalos Márton, ifjú Asztalos István, Mester Márton, Nagy 
István, Dobai Sámuel, Bagossi András, Nagy János. 

1715-ben 00 mezővárosi polgár-, 4 zsellér-, í) taksás-, össze-
sen 73 háztartás fizetett adót; magyar valamennyi; 1720-ban 
50 nemes-, 70 mezővárosi polgár-, 31 jobbágy-, 130. zsellér-
összesen 287 háztartás, magyar mind. Ebből következtetve a 
népesség száma 1715-ben 657, 1720-ban 2583 lélek, mind ma-
gyar. E két év között nem lehet akkora ingadozás; azért, 
mint ezt már másutt is megjegyeztem, ezek az adatok egy-
más kiegészítésére valók. 

1737-től a lakosság a következőkkel szaporodott: maros-

1 Bánoknak nevezték a határvidékek kormányzóit. — - Karácsonyi J. : 
A Honfoglalás és Erdély, 15. 1. 
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vásárhelyi Petri Márton, vérvölgyi Bányai István, bátori Sánta 
Miklós, Balog Szabó György, Hegyközpályi Kis György, zilahi 
Takács János, győri Szemerei Szikszai István, kisújszállási 
Gergely mester, kolozsvári Noé János (1745), angyalosi Imreh 
Pál (1748), Szász János (1754), Fronitus János (1754).1 

1781-ben homagialis esküt tettek a következő Székely-
utczai lakosok: 

Újváros i Már ton , Újváros i Sámuel , Öreg Szűts J ános , Noé Mihály , 
Szász Mihály, Gri l lerger János , Sospesser Dániel , Mészáros Kiss Mihály, 
Varga Sz. J ános , Kenderes i Is tván, P i r b á t Is tván, Varga Mihály, Sz. Kiss 
András , Tót i Szabó Péter , Szigyártó Győri Is tván, Bar t a István, Császár 
Péter , Győri Mihály , V. Szűcs Is tván, Nagy Mihály , P a p Már ton , Nagy 
András , Pe tő János , Pető Is tván, J a n k a András , Szép György, F a z e k a s 
Péter, F ú n i Péter , F i lep György, Szűts Ferencz , Egri József, Ara t s Mi-
hály, Horvá th András , Ba labás Ferencz , Tétsi György, Nagy Ferencz , 
Veres Mihály, Rad i t s Is tván, Détsei György, Demete r József, Buda i Já-
nos, Ilj. O r b á n János , Ifj . Szűts J ános , Szűts Ferencz , H a r a n g l á b i Mihály , 
Él te tő György, Rá tka i Mihály, Göntzi András , Po rc sa lmi Sámuel , Ra tka i 
Ferencz, Ungvár i György, Nvi t ra i András , Szappanos József, Göntzi J á -
nos, Buda i Mihály, I). Kiss István, B a n k a András , K. Szabó János , V. 
Szűts Mihály, V. Szűts Ferencz , Técsi J ános , Jene i Sámuel , Sz. Kiss Pé-
ter, Tö rök Ferencz , Pető Mihály, S z a t h m á r i János , Gálfi Sámuel , f s a -
vari Kováts György, Rad i t s Mihály, Ara ts Már ton , Szőlős Gábor , E k e 
András , Szántó József, Szűts I s tván , Henr ics Lajos, Fór i s Már ton, Sz. 
O r b á n János , Molnár György, Szép János , Szép Is tván, Dohai Sándor , 
Nagyangyalos i Zs igmond, Szilágyi Már ton , Boldizsár J ános , Radi t s An-
drás , Bátor i Miklós, Kr. Nagy Mihály, K. Szabó György, B. Szabó György, 
Kováts János , Kis András , Borbély Miklós, Feren tz i Szűts Gáspár , Tserey 
Imre, Spr inger Pál , Nagy János , Szász János , Sándor György, F. Szé-
kely Mihály, Ilj. Gáli András , Ör. J á r t ó János , Pe t r i Márton, Bari Zsig-
mond , Szilágyi Miklós, Bánya i János , Rátz János , Medgyaszai Is tván, 
Losonczi János , Körösfői Sámuel , V i lhe lmus Mihály, Bányai István, Id. 
Szigeti György, Szigeti Mihály, Atya Szabó Zs igmond , Demeter Dániel , 
Láda Is tván, Bánya i József, Csíz. Szamosközy György, Ifj. Szamosközy 
György, if j . Szabó György, Szép István, Fodor Már ton , Ara t s Mihály, 
T o r d a i Gergely, Szí jár tó Márton, Ilj. Varga Mihály, Ifj. Varga Szűcs Já -
nos, Tétsi Szappanos József, Gáspár János , összesen 133. 

1 Catalogus ad indü/enatuin oppidi Zilah receptorum civiura ab anno 
17.'}7. Zvlt. 
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Tvúkól-utczaiak: 
Bárdi Ferencz, Botzor Mihály, Kovács Imre, Polgári István, Szabó 

Sámuel, Fi lep János , Kemecsei János, File]) György, Szal)ó János, Pa taki 
Mihály, Fazekas István, Füredi Pethő János , Tót János , Banyara (?) 
Márton, Diószegi András, Kos János , Nagy Péter, Nádudvar i György, 
Kováts József, Körtvélvesi György, Török Mihály, Szilágyi András, Jancsó 
András, Tulogdi János , Piskolti András, Nádudvar i Márton, Radnóti 
Márton, Kádár József, Tálos Dániel, J a k a b István, J a k a b Ferencz, Por-
csalmi János , Göntzi István, Botzor Márton, Kováts Pál, Balog Ferencz, 
Tóth István, Öreg és Ifj. Böszörményi Sz. Ferencz, Szendrei István, Bö-
szörményi István, Kóma György, Lőrinczi János , Porcsalmi István, Osvát 
József, Osvát Mihály, Ifj . Mihály Mihály, Id. Barna János , Szilágyi Mi-
hály, Nagy János, Nagy Ferencz, Radnót i András, Kis Miklós, Sánta 
János, J. Paj) István, Csukái Sámuel, M. Pap Ferencz, Szilágyi Kis An-
drás, J a n k a Péter, Diószegi István, Diószegi János, Szántó György, Szép 
Ferencz, Ifj. Barcsy János , Kerekes György, Tsaszar János , Borbély Fe-
rencz, Kerekes András, Máté János , Máté Miklós, Henin György, I. Kis 
János, Udvarhelyi András, Pa tak i Ferencz, Szarvas János, Nagy András, 
Nagy Márton, Id. és Il'j. Marosi Pap Sámuel, M. Pap István, Kis Ferencz, 
Pa taki István, Fazakas Mihály, Varga István, Henin Mihály, Szász Mi-
hály, Harsányi József, Hegedűs Sz. József, Péter István, Gabir (?) István, 
Kováts János , Szamosközv György, Szabó Pál, Pataki György, Török 
Dániel, Szőlős György, Németi Mihály, Szép István, Szőlős István, Szép 
Mihály, Intze Máté, Murányi Márton, Murányi Mihály, Marosi Pap Ist-
ván, Filep András, Veres Ferencz, Id. és Ifj. Gál Péter, Császár Márton, 
J a n k a György, Földesi Nagy János , J a n k a János, Ágoston György, Szur-
kos Mátyás, Tsordás N. János , Id. Földesi Nagy János , Szép József, Tor-
dai János , Intze Mihály, Tsa tár i János, Máté Mihály, Győri Pál, Ilj. P a p 
András, Enyedi Sándor, Varga János, Szilágyi István, J a n k a Péter, J a n k a 
Sámuel, Murányi István, Murányi Péter, Szatmári István, Turóczi István 
Balabás Mihály, Pataki Márton, Intze Márton, Halmágyi István, Tót An-
drás, Debretzeni György, Kemetsei Mihály, összesen 143. 

Az alszeg-utczai gazdák: 
Asztalos János, Szőnvi Sámuel, Újvárosi István, Kádár Sámuel, 

Tarts i András, Seres János, Szappanos Dániel, Borbély András, Baksányi 
Ferencz, Fogarasi Mihály, Bagosi Ferencz, Kelle Lőrincz, Baksai Ferencz, 
Makalyi Pál, Dobai Mihály, Ifj. Borbély Mihály, Ilj. Szigeti György, 
Hátkai Ferencz, Kis István, Szikszai Márton, Goris János, Szőnyi Ist-
ván, N. Szabó János , Balog István, Kits Mihály, Ivatra György, Kiss An-
drás, Fazakas Mihály, Szilágyi János, Erdélyi István, Szabó István, Kere-
kes András, Bar ra Péter, Molnár Mihály, S. Kontz Mihály, Balog Gergely, 
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Tóth István, Balog János, Balog István, Taböcs (?) János, Botzor András, 
Viski István, \Tiski János, Szilágyi András, Janka Márton, S. Kontz Pál, 
Máté György katona, Szabó György, Arats István, Kerekes Gergely, M. 
Szilágyi János, Nagy András, Máté István, Kováts Ferencz, Somlyai Sá-
muel, Szász János, Gergely Márton, Molnár (iyörgy, Faragó István, Róka 
Sámuel, Szathmári Sándor, Molnár Mihály, Fóris Péter, Debreczeni Szabó 
József, Szőlős Mihály, Ónodi János, Varga János, Kovács István, Váczi 
Ferencz, Eke András, Lőke Mihály, Eke János, Beregi Márton, Kováts 
Mihály, Henlzes János, Lakatos János, Simon János, Bagosi István, Gás-
pár György, Sebe János, Szabó Péter, Szabó Ferencz, Kis András, Harang-
lábi József, Enyedi Mihály, K. Nagy János, Somlyai Nagy János, Ilj. 
Urátzi Ferencz, Ilj. Kerekes Mihály, Rátkai József, Keméndi István, Deb-
reczeni Márton, Babó András, Solymosi István, Szerémi György, Öreg 
Molnár Mihály, Pataki Ferencz, Arats Mihály, Monor István, Lázár Pé-
ter, Bogdán Márton, Bogdán Gergely, összesen 105. 

Kraszna-utczaiak: 
Kállai András, V. Kerekes István, Asztalos Szabó István, Szilágyi B. 

András, Ilj. Kerekes István, Füle]) István, Szüts Márton, Sápi Mihály, 
Éltető András, Veres András, Éltető Péter, Éltető K. Sándor, Nagy György, 
Eltelő Mihály, Éltető János, Szőnyi Sándor, Faragó György, Kulcsár 
Márton, Kerekes István, Vajdai Mihály, Szilágyi János, Jakab István, 
Láda József, Varga János, Faragó András, Debreczeni Sámuel, Besi Já-
nos, M. Asztalos István, Id. és Ifj. Ambrus Márton, Ambrus András, Vá-
sárhelyi Mihály, Tunyogi István, Mezei Sámuel, Körtvesi Mihály, Ifj. Vá-
sárhelyi Mihály, Fekete György, Kováts Mihály, Barta Sámuel, Pap Péter, 
Dombi Márton, Tót István, Erdei György, Besi András, Szepesi János, 
Tálas János, Nagy Mihály, Csóka János, Deák Pál, Kováts János, Id. Sza-
lontai György, Szalontai István, Ifj. Szalontai György, Id. és Ifj. Pál Ist-
ván, Kováts János, Máté István, Varai Miklós, Szalontai Péter, Kádár 
András, Erdei János, Kádár István, Bálás György, Tőts Mihály, Szigyártó 
János, Molnár György, Mezei János, Nagy István, Varga Márton, Szilágyi 
György, Diószegi István, Ivultsár Miklós, Szakáts György, Varga István, 
Erdélyi János, Tatár István, K. Varga Ferencz, M. Szabó István, Nagy 
Ferencz, M. Orbán János, Pető István, Szilágyi János, Diószegi György, 
Szabó György, Szabó István, Szabó János, Nagy Márton, Mezei György, 
Tóth Mihály, Ts. Szabó György, Szilágyi János, Mezei István, Bányai 
Péter, Mezei Mihály, Szőts (iyörgy, Szűts János, Tatár Mihály, Horvát 
József, Jártó Ferencz, Móré György, Nemes Márton, Székely Ferencz, 
Öreg Jártó György, Szodorai István, Nyitrai Márton, Ör. Szabó István, 
Nagy János, Asztalos Márton, Tálas Márton, Farkas István, Pa]) V. 
István, Bosos János, Kortesi Mihály, Balog Péter, Fóris Mihály, Eke 

Dr. PETIU Mórt : Szilágy vármegye monographiájci. II. 31 
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György, Nagy Mihály, Ilj. Éltető Mihály, Ör. és Ilj. Szakáts Ferenez, 
Török János, Jártó Ferenez, Tunyogi István, Jártó Márton, Kis Mihály, 
Pap Ferenez, Villás János, Öreg és Ifj. Villás Pál, Kerekes András, Láda 
Sámuel, Ilj. Láda János, Szász János, Tatár János, Tunyogi András, 
Hertzeg Márton, Y. Szilágyi János, M. Kerekes Mihály, Szép János, Szé-
kely Márton, Tunyogi Mihály, Bányai István, K. Szilágyi István, Öreg 
Orbán János, Gudor János, Kóma Ferenez, Borbély István, Bogdándi 
János, Kis István, Kis János, Jánki György, Barta István, Szilágyi Fe-
renez, Antal János, Simoníi Ferenez, Gyulai Ferenez, Öreg Asztalos Dá-
vid, Barta György, Tulogdi Pál, Székely István, Tulogdi Péter, Horvát 
István, Orbán Márton, Kováts Mihály, Tokai Sámuel, Putnoki Mihály, 
Kerekes György, Gyalai József, Tatár András, Tamás András, Gaál Ist-
ván, Öreg Anner (?) Márton, Sándor Márton, Lugosi Péter, Lugosi János, 
Öreg Asztalos István, Asztalos Mihály, Máté János, Szántó István, Deb-
retzeni Sándor, Erdődi János, Morár Vaszily, összesen 187. 

Ezek szerint 1781-ben Zilahon a jobbágyi hűségesküt lelett lako-
sok száma volt 568. 

1849-ben lakosságát Kanya Pál 8500 lélekre teszi.1 

1854-ben lakosai részint földmívesek, részint mester-
emberek és kereskedők s hivatalnokok, de «kitűnőbb foglal-
kozásuk a szőlőművelés, minélfogva és ma is szigorúan fenn-
álló Statútumánál fogva ide senkinek is elkoesmároltatás vé-
gett idegen bort, confiscatio alatt, behozni nem szabad». Eb-
ben az évben népessége 4395, idegen 118, összesen 4514 
lélek. Család 870, idegen 34, összesen 904.2 

Népességét egy statisztikai tábla már 1869-ben 6500 lé-
lekre emeli. Ebből a számból mintegy 1000 a róm. katholi-
kus lakosságra, 100 a gör. katholikusokra, 50 az izraelitákra 
esik, a többi re formátus és magyar, ez utóbbiakhoz szánút-
vák az itt lakó örmények és tótok is.:1 

Az 1890-diki népszámlálás szerint lélekszáma6474; nyelvi e 
nézve magyar 5992, német 35, tót 17, oláh 329, egyéb nyelvű 
101: vallásra nézve r. kath. 1017. gör. kath. 406, gör. kel. 5, 
ágost. hitv. evang. 36, evang. reform. 4786, unit. 9. izr. 201. 

1 Kanya Pál : Népsz. Földr. Okt. 77. 1. — 2 Zvlt. — :í Szilágyi Ferenez : 
Zilah Történelméből, 11. 1. 
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őrm. kat. 14. Házak száma 1437. A legutóbbi népszámlálás 
szerint 1671 a lakott és 91 a nem lakott házak száma; ház-
tartás 1684. mezei lakóház 96 s mezei háztartás 90 van. A la-
kosság összes száma 7376, tehát a szaporodás 13 93%. 

6. Nemesek s polgárok versengése. 

Már az eddigelé világosságra került adatokból tudjuk, 
hogy a mull időkben minő ádáz versengés pusztított a ne-
mesek s polgárok közt. A nemesi és polgári rangú lakosok 
között felmerült egyenetlenségek megszüntetésére az erdélyi 
rendeknek (iyula-Fehérváron tartott országgyűlése 1630-ban 
a következő határozatot hozta: 

Az 1630. esztendőben kötött egyezség, a mely a Rákóczi 
nemesek és városiak között jött létre, érvényben marad a 
nemes birtokon lakó nemesek és a városiak között. Vannak 
olyan nemesek, a kiknek nemesi örökségük nincs, polgári 
birtokon laknak, azokra az említett egyezség nem vonatkozik, 
de szemelvüknél fogva nemesek lévén, megkülönböztetendők 
a városi lakóktól. 

A polgári birtokon lakó nemes embereket, hogy szemé-
lyükön, nemesi szabadságukon sértődés ne essék, a városi 
bíró sem adóért sem egyébért az ősi nemesek példájára bör-
tönbe nem tétetheti, hanem ha van az ilyen ellen valami 
panasza, idézze meg törvény útján és úgy büntetheti meg 
főbenjáró ügyben a város törvényszékén. A szállítás és posta 
dolgában a polgári birtokon lakó nemesek értsenek egyet a 
városiakkal, viseljék a terheket egyaránt, ne terheljék meg 
maguknál jobban a nemességet. 

Az adózás dolgában a nemes birtokon lakó nemesek az 
egyezség szerint együtt adóznak a várossal, kiosztva maguk 
között az adót. A polgári birtokon lakó nemesek az adó fel-
szedésére állítsanak ki maguk közül kettőt, a kik az adót fel-
szedve adják azt a város bírája és a tanács kezébe, hogy így 

31* 
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a bíró joga is érvényben maradjon velük szemben, de az ők 
személyes szabadságuk se sértődjék. Többé a város bírája 
őket az adóért ne tömlöczözze, az ő dolguk, hogy mint sze-
dik fel. Ha esetleg az adó felszedését maguk között elhanya-
golnák s végrehajtás jönne a városra a nemesség adójáért, 
ők szenvedjék a következményeit és ne a város; de aztán a 
nemesség se szenvedjen soha a városbeliek adóelhanyagolá-
sáért. 

Ezeken kívül még jövevények, idegenek is lakván a vá-
rosban. ezek ha bármi szín alatt időznek is ott, ha városi 
birtokon laknak, mindenben a városi bírótól függenek. A kik 
pedig nemesi birtokon tartanak zselléreket és marhát a ha-
táron nem járatnak, sem pedig kereskedéssel nem húznak 
semmi hasznot a város piaczárói, azokat a város bírája adó-
zással ne terhelje, de a mennyiben módjukban áll, segítsék 
azt a nemes embert, a kinek a földjén laknak. De ha a ha-
táron marhát tartanak, vagy a piaczon kereskednek, feleadó 
terhet viselnek, mint a polgári birtokon lakó jövevények és 
bűnvádi ügyekben a bírótól függenek. 

Hogy a polgári birtokon lakó nemesek az így biztosított 
nemesi jogaikkal élhessenek, 30 nap alatt kötelesek a földesúr 
előtt személyi nemességüket igazolni. 

A Zilah városában lakó nemes emberek a zilahi város-
beli bíróval s tanácscsal «a köztök való controversiáknak 
complánálására és szabad akaratjuk szerint» 1030-ban így 
alkudtak meg: 

1. Hogy a zilahi nemes emberek semmiben a város pri-
vilégiumának derogamenjire a magok prserogativájával élni 
ne láttassanak, sőt minden dologban valami a közönséges tör-
vényeknek megtartására és mind magok s mind a város sza-
badságának oltalmára néz, azokban egy értelemmel, egy költ-
séggel és fáradsággal munkálkodni igyekeznek. 

2. Hogy ha a városbeliekkel a nemes renden levők a vá-
ros határán levő örökségek, potentiak, coneambiumok, tran-
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sactiók, tisztesség keresetinek dolgából valami perlekedések 
indulnának s lennének, azokat nem vármegye ispánja eleibe, 
hanem a város bírája eleibe idézik és ott decidaltatják tör-
vén vöket, a mely félnek pedig ott a törvény nem tetszenék, 
cum tota serie azokat az úr székire apellatióba elboesássák, 
melvet a nótárius a város pecséti alatt tartozzék kiadni mind 
a két félnek, mely törvénynek finalis decessiója az úr székén 
legyen ulteriori apellatione denegata. A városbelieknek is a 
nemes uraimmal hasonló dolgokban törvények levén ő kgl-
mek is ezen proeessust observálják. 

.'). Hogy semmi okért sem király adaja, avagy vármegye 
pénzének felszedéseért is a zilahi nemes uraim közül bírósá-
got hittel, sem hit nélkül senki ne viseljen, hanem, király adaja 
avagy vármegye pénzének felszedésére külső szolgabíró legyen 
köteles, avagy a kit ő kglme levele által barátságosan requirál 
a zilahi nemes uraim közül. 

4. Hogy egy nemes ember is az úrnak ő «igának jobbá-
gyát, se jobbágyának marháját be ne fogadja házához és nem 
oltalmazza, a végre, hogy a jobbágy avagy marhája az ur-
nák ő ligának vagy a város közönséges szolgalatjától immúnis 
lehessen, hanem ha ki az úr jobbágyi közül ő kegyelmekhez 
confugialna, azokat, se marhájokat nem oltalmazzák a bírák-
tól s polgároktól, hanem azoknak szabad elvitelt engednek. 

5. Hogy a czégéres vétekben találtatott embereket és nyil-
vánvaló gonosztevőket, az ország törvénye és város szabad-
sága ellen házoknál nem oltalmazzák, hanem azokat bünte-
tésre a bíró kezéhez ad ják ; ellenben pedig, ha a nemes 
uraimék házok népe közül valakik ő kegyelmeket elhagyván, 
confugialnának a városbeliekhez, ő kgmek is modo premisso 
tartozzanak kiadni a nemes uraimék elszökött szolgáját avagy 
háznépét. 

(). Hogy senki a jövevény nemes emberek közül, kiknek 
nemes fundusok nincs, a városban (bár egyéb örökségek le-
gyen is) a város szabadságával, bíró és tanács híre nélkül ne 
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élhessen, ha szintén más itt lakos nemes embereknek nemes 
házoknál laknék is, hanem a kereskedésre a bírótól és tanács-
tól legyen amnestiája, a szerint, a mint bíró és tanács reá 
mehetnek és a miben megengednék nekik. 

7. Hogy a zilahi bíró a zilahi lakos nemes embereknek 
lovokat avagy vonó marhájokat posták alá szántszándékkal 
tudva nem adja a nemes embereknek in jur ia jokra; annak 
felette, ha a nemes embereknek szőlejük, búzájok avagy széna-
rétek kértéin rést találnának, kiért birsággal büntethetnék, 
azért a büntetésért zálogját a nemes embernek, inscitu ejus, 
el ne vegyék a birák, hanem egy bizonyos embertől megizen-
jék a nemes embernek, mennyi birsággal tartozzék a kerten 
.való résért, kit ha a nemes ember megküld (egy másik ok-
irat szerint: megkertelt) a bírónak nem lészen adós véle: jó, 
ha pedig vakmerőségre vetné magát a nemes ember és a bír-
ságot meg nem akarná adni, salvum légyen a bírónak az 
olyan lon tumax nemes embernek marháját elhajtatni a város 
földéről és kétannyit reá irnia, mint a mennyi a birság volna; 
ha kinek pedig járó marhá ja nem volna, post requisitionem r 

afféle contumax nemes emberek is kétannyi érő zálogját vi-
tethesse el a bíró akármely nemes ember házától is. 

Mely conditióknak megtartására mind a két fél szabad 
akaratja szerint sub vineulo ducentor. llorenor. hungaricalium 
obiigálja magát, ilyen módon, hogy a megálló fél a meg nem 
álló felet idézze az úr székire és ott megbizonyítván a meg-
álló fél az ő igazságát mind törvénybeli remediumokat kiköt-
vén, az ő nagysága székin levő bíró az megírt vinculumról 
igaz executiót tehessen, melynek fele az álló félé, fele ismét 
az úré legyen, kiknek nagyobb bizonyságára adták be keze-
ket nekünk, közbíráknak, mi is adjuk erre a mi pecsétünk 
és kezünk írása alatt való testimonialis levelünket.1 

1 Datum in oppido Zilah. 18 jun i 1630. Aláírták: Keresszeghi István 
pap, Ugrai Gergely, Béli Nagy István s Váradi Miklós (Bihar vra. szolgabiró 
mint tanuk. (Szvit.) 
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Zilaht a XVIII. század elején is két hatalmas belső vi-
szálykodás zavarja meg, az egyik a zilahi postaház ügye, a 
másik a városi nemesek s polgárok versengése az adózás miatt. 

Zilah földesura Andrási István b. (neje Serédi Zsófia után, 
kinek első férje Rhédei Ferencz) a Polgári-téren (barompiacz) 
levő kincstári udvarházat, melyet Rhédei Ferencz csak zálog-
ban birt s mely vásárlás útján Könyves Mihály postamesterre 
szállott, visszakövetelte s valósággal megostromolta. Hasztalan 
hivatkozott a postamester nemesi szabadságára, a törvényre 
s hogy ő a házat egy polgártól megvásárolta: a báró behi-
vatta Magyar-Egregyről jobbágyait, kik fegyverekkel, fejszék-
kel rontottak a postaházra, széthányták a postát, a házat le-
rontották, a kerítéseket összevagdalták, a mint ezt Kémeri 
Tordai István, Kraszna vármegye alispánja tiszttársaival a 
szükséges óvással igaz hite szerint igazolja,1 s legalább száz 
tallérnyi kárt tettek.2 

I. Leopold 1700 szept. 19-dikén elrendelte, hogy Könyves 
Mihálynak igazságot szolgáltassanak s 1701 márez. 15-dikén 
meghagyja a gubernium b. Andrásinak, hogv májusban Fehér-
vári kihallgatása végett megjelenjen; azonban arról, hogy az 
ügy mi módon nyert elintézést, adatok már nincsenek. 

1701 márczius 26-dikán Zilah oppidumban — nemes 
személyek bizonyságlevele szerint a gubernium valamely 
eommissióját, (mely a zilahi nemesek és civilisek s tekintetes 
nagyságos Andrási István úr és n. Könyves Mihály postamester 
úr közt való controversiákról s Andrásinak szól) kezéhez ad-
ták Szabó György, zilahi tiszttartónak. 

A zilahi nemesek és polgárok közt 1701 novemberben 
történt a véres összekoezczanás. A nemeseket, a kik egy tilal-
mas erdőt pusztítottak, a polgárok bevitetni akarták. Ebből 
valóságos harez keletkezett; egy polgárt meglőttek, a lakosok 
közül többet foglyul a hadadi várba hurezoltak. A zavarok, 

1 Szilágyi F . : Zilah töri. 15—17. 1. — 2 U. o. 18. 1. 
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villongások ismétlődtek «az adózás dolga miatt». Mindennek 
a Harmoniális Contraetus vetett véget, a melyet már előbb 
megismertünk. 

A Harmoniális Contraetus ügye Közép-Szolnok várme-
gyének 1841-ben tartott közgyűlésén is megfordult. 

Zilah (mezővárosa) a vármegye kebelében lévén, a benne 
lakó nemességet a vármegye tagjainak vették, a minthogy ré-
gente a zilahi nemességnek külön vármegyei szolgabírája volt; 
perei a megye törvényszékén folytak a XYIII. század elejéig. 
Ekkor a Zilahon lakó nemesség és polgárság közt fennállott 
villongások megszüntetésére 1737 január 14-dikén jött létre 
a Harmoniális Contraetus, melyet 1880 október 30-dikán a 
főkormányszék is megerősített, hogy a két fél közt a békét 
létesítse. A visszavonásra főként az szolgáltatott okot, hogy a 
nemesség a városi polgárbírónak hatóságát magára nézve nem 
ismerte el. A Harmoniális Contraetus a városi bíró hatóságát 
kiterjeszti a nemességre is oly föltétel mellett, hogy a bíró 
felváltva nemes, majd polgár legyen. Ennélfogva a vármegye 
választotta zilahi szolgabiróság megszűnt s a zilahi nemesek 
perei, «mivel azok szabad zilahi polgárok ügyeivel bonyolít-
ván valának» a contraetus értelmében felállított, hat nemes és 
hat polgárból i l ló városi tanács elibe tartoztak. 

Azonban a Zilahon lakó nemesség magát a Harmonialis 
Contraetus keltétől fogva is megyei tagnak tartotta, a közgyű-
léseken gyakorolták szavazati jogaikat, a nemesi fölkelések 
alkalmával a középszolnoki nemességgel kellett fölkelniük, a 
megyei nemesség terheiben arányosan részt vettek, így köze-
lebbről a hadi segélyezésekben, az országháza megvásárlására 
a megyére kirótt részösszegben, a zilahi ref. gimnázium gya-
rapítására megyeileg határozott segélypénzben, az 1834-diki 
megyei követek napibérének pótlására megállapított rovatai-
ban stb. A zilahi nemesség ekkor is megyei tisztviselő alatt 
áll, a mennyiben a reája eső pénzt megyei tisztviselő szedi be. 

A kir. kormányszék 1837 május 22-dikén kérdést intéz 
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Közép-Szolnokhoz, mily elven nyugszik a megyének ama ha-
tározata, melylyel a Zilahon lakó és a megyében nem birto-
kos nemeseknek, mint valóságos nemeseknek biztosították a 
szabad választói jogot, ha a vármegyében birtokuk nem is 
lenne, midőn az 1791. évi 12-dik t.-cz. tisztán megállapítja, 
hogy a közgyűlések tagjai csak vármegyei birtokosok lehet-
nek, a birtoktalanokat nem lehet ide számítani. A zilahi ne-
meseket ugyanis, a kik t. i. a megyében nem birtokosok, a 
követek választására kirendelt bizottság eltiltotta a szabad 
szavazástól, a mire aztán a vármegye az előbb jelzett tartalmú 
határozatot hozta. 

A Zilahon lakó nemesek tárgyában megrendelt felirat 
aztán az alábbi elvekre helyezkedett. 

A zilahi nemesség személyes szavazati joga mellett a szá-
zados gyakorlaton kívül rámutatnak még arra, hogy a Zilah-
ról elszármazott nemesek nemesi bizonyítványokat minden-
kor a megye rendéitől kértek. 11a a zilahi nemességet a megye 
kebeléből kizárják, nem fog létezni törvényes hatóság, mely-
től nemesi bizonyítványt kérhetne, mert a városi tanács ilyet 
nem is adhat, azt más törvényhatóság érvényesnek nem tekinti. 

Bár külön törvényhatóságot képez Zilah mezővárosa a 
megyétől, mégis szoros kapcsolatban áll vele. Zilah város ki-
rályi adóját a megyei pénztárba szolgáltatja, a legerősebb, a 
fináncziális kötelék kapcsolja a megyéhez. A Zilahon lakó ne-
mesek közül eleitől fogva ma is 60-an minden városi tehertől 
menten csupán megyei szolgálatot tesznek servitor néven. 

A jobbágytelken lakó nemesek szavazási joguknak min-
dig szabad gyakorlatában voltak. 

A Hármas Törvénykönyv I. Része 1. és 6. czímei szerint 
az armalista nemeseknek egyenlő jogot adnak az adományos 
nemesekkel, jóllehet amazok személyes nemességökön kívül 
fekvő vagyont nem nyertek. Ebből következik, hogy szemé-
lyes nemesi szabadság és jog jószág nélkül is van s alkot-
mányos jogait hol gyakorolhatná inkább, mint annak a me-
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gyének kehelében, a hol állandó lakással bir, ha mindjárt 
nem is a saját földjén lakik, mert a közterheket ép úgy hor-
dozza, s törvényes igazság, hogy szavazati joggál bírjon oly 
gyűlésen, mely a megyei nemesek által hordozandó terhek 
felett tanácskozik. 

A megye kebelében nem lakó és nem birtokos nemes a 
közgyűléseken nem szavazhat. Ám az 1791. XII. t.-cz. azon 
szavait: membra demum illius (se. Congregationis Marehalis) 
constituunt omnes nobiles in eodem eomitatu possessionatu, 
úgy értik a megye rendei, hogy a possessionatus szó «a megye 
kebelében állandóan helyt lakó, személyes nemességgel bíró, 
következésképen a hazánk törvényei szerint méltó joggal él-
vező nemest jelenti». Ez a jog a törvény behozatala óta is 
ép úgy szakadatlan gyakorlatban volt, mint az előtt is.1 

A Harmonialis Contraetus, «a nemesség és civilitas között 
való emanált dolog eontraetnsa nemzetes Barta Mihály uram 
főbíróságában,» szó szerint így hangzik: 

Mi tekintetes nemes Közép-Szolnok vármegyében Zilah 
mezővárosában nemes és civilis fundusokon lakó nemesi és 
civilisi rend. úgymint egész communitas közönségesen, adjuk 
tudtokra mindeneknek, valakiknek illik, jelenvalóknak és kö-
vetkezendőbelieknek ezen levelünk tenora alatt, hogy minek-
utána mind jelenvalók, mind következendő állapotunkról jó-
zan elmével gondolkodván, tapasztalnók, hogy véghetetlen 
nyomorúságunkat s terhünket nagy mértékben augealni lát-
tatnánk: közöttünk úgymint nemesség és civilitas között rég-
től fogva fenforgó controversiákból származott meghasonlá-
sunk és ezen divisiónkból emergalt minden rendtartásaink-
ban való independentiák és confusiók is, melyek miatt sem 
szent istenünk nevének dicsőséget, sem pediglen kegyelmes 
koronás királyunknak és örökös fejedelmünk () felsége és 
tekintetes nagyságos vármegyénk szolgálatát, nemkülömben 

1 SZY. lt. 
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magunk megmaradásunkat coneernáló dolgokban illendő rend-
del és előmenetellel nem progrediálbatván, semmit egyebet 
mindezekből magunk és posteritásunknak nem jövendőihe-
tünk végső pusztulásnál: mely megszakadásunkból származ-
ható és majd csak ajtónk előtt álló végső pusztulásunknak 
megelőzésére nézve közönséges megegyezésünkből méltóságos 
főispán uram ő nagysága assensusából deputalt tekintetes 
nemes vármegyénknek ezen végre exmittalt, ide alább cora-
mizált érdemes tagjai praesentiájukban és collaboratiqjuk által 
In Anno Dni 1737 die 14 mensis Januarii, itten helységünkben 
egymás között mentünk és léptünk ezen alább megírt állandó 
egyezségre, compositióra, úgymint: 

Mind a nemes, mind.pedig civilis fundusokon lakó ne-
messég, úgy hasonlóképen a civilitas részről állíttassék 12 ta-
buké assessorság úgymint a kétféle nemesség közül hat, a 
városi vagyis civilitas részről is hat, értelmes, becsületes, sze-
mélvek per sufragia incolarum hujus oppidi utriusque partis, 
kik között alternatim a bíróságnak hivatala forogjon an-
nuatim úgy, hogy egy esztendőben nemes, más esztendőben 
pedig civis személyből álló assessor per votorum pluralita-
tem pcena seil onere florenor. hungaricalium cent um toties 
(pioties illorum plura vota habuerit, statim illo candidationis 
tempore desummendorum et persolvendorum felvenni a bíró-
ságot és hittel köteleztetvén e város privilégiumához és min-
den rendbeli lakosainak indiscriminatim kiszolgáltatandó igaz-
ság observatiójához esztendeig azon bíróság hivatalát elviselni 
tartozzék. Úgy hasonlóképen a tabulié assessorság is ha kire 
per plura votorum megyen sub sub praedicto 100 florenor. 
hungaricalium felvenni azon assessorságot és elviselni obli-
gáltatik. Mely hivatalok fel nem vételének onussa az alább 
megírt polgársági hivatalbelivel együtt convertáltassék ad pub-
licam hujus oppidi necessitatem, deputáltatván azon kívül 
lizetésül a bírónak ötven magyar forintok, annak felette min-
den pcenálitásnak vagy mulctáknak harmadrésze, nemkülön-
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ben 150 vedernyi maga tulajdon borának a város közönséges 
korcsmáján cum lucro való kikorcsmároltatása, több eddig is 
járni szokott accidentiákkal együtt. A tabuké assessoroknak 
hagyatván pedig a fenn attingalt multaknak két része. Hogy 
ha pedig a szükség úgy fogja hozni és a nemes bírónak is 
úgy tetszik, hagyattatik szabadságában maga mellé segítségére 
a portiózó nemesség közül a 12 assessorok választásából egy 
polgárt felvenni, ki is sub poena flor. hung. 25 felvállalni tar-
tozik a polgárságot és elviselni esztendeig. Mely fent meg-
nevezett város hivataljait viselő becsületes személyek, úgy-
mint biró és assessorok és ezeken kívül a nótárius is minden 
contributióktól és egyéb concomitans teherviseléstől, még 
mikor nem fungálnának is. vagyis vacalnának, exemptusok és 
immunisok lesznek. 

Annakfelette állíttassanak esztendőnkint nvolcz polgárok 
pure csak a civilitásból és három város szolgái a biró mellé 
a bírónak és assessoroknak electiójokból: kik is, ha fel nem 
akarnák vállalni azon polgárságok hivatalát, tehát statim et de 
facto az fentebb megírt mód szerint a 25 magyar forintok de-
summáltassanak rajtok, sigillatim és azon esztendőben, mely-
ben szolgálnak minden contributionális onusból exemtusok 
lesznek. Hasonlóképen négy portiószedők tétessenek, úgy mint 
kettő a nemesek közül, kettő a civilitas közül, hogyha pedig 
úgy hozza a szükség, a civilitas maga részéről több portió-
szedőt akarna állítani, leszen szabadságában. Ezen hivatalbeli 
személyek hittel mindnyájan kötelesek legyenek mind a két 
félhez a kedvezés nélkül való igazságnak kiszolgáltatásához. 

A mi nézi a Dnus terrestrisek szolgálatját és a taxának 
is szedését, minthogy azon dominale servitium nem köttetett 
össze a bírósággal, azért a nemes személyből választandó biró 
és tanács a possessor urak szolgálatjára semmiben is gondot 
ne viseljen. A civilis fundusokon lakó nemes emberek is pe-
dig. a kik t. i. ennekelőtte id in Anno 1713 Szász-Medgyesen in-
ter Dnum tunc terrestrem et hocce oppidum inealt contrac-
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tusok alkalmatosságával magok nemességekről producaltanak 
a taxa- és dézmaadáson kívül semminemű dominalis servi-
tussal ne aggravaltassanak, megadván a civilis fundusokból a 
dézmát; nemes földekből ne prcetendaltassék, a taxat is pe-
dig a civilis funduson lakó nemes ember hasonlóképen, mint 
a civilis facultassa és proportiója szerint, nem pedig excin-
dalva személyekre tallérszám szerint (mely imperialis tallé-
roknak nevezett két német forintokban observaltatik) mind-
addig, míg a felső forumokon másként nem determináltatik 
fizesse, úgy hogy a legtehetősebb nemes ember is egy impe-
rialis talléroknál többre ne adigáltassék. Mely taxat is a 1!2 
assessorok a bíróval együtt id. flór. bung. in summa 400 
igazságosan mindenik részen levőkre indiscriminatim a pro-
portio szerint repartialvan szedjenek, vagyis szedessenek fel 
a polgárok által és administrálják a possessor urak proviso-
rának kezéhez. Semmiben is efféle urak szolgálatjára gondja 
nem lévén a nemességnek. Hozzá adván azt, hogy vannak 
városunkban egynéhány famíliák a nemesek között úgymint : 
Szőcs, Fóris, Éltető és Ballabás nevezeten valók, a kik jóllehet 
a megnevezett eontractus után nemesedtek meg, mindazáltal 
megengedtetett ezen famíliáknak a civilitas részéről is és ez-
után is megengedtetik, hogy mint más a eontractus előtt no-
bilitáltattanak, ők is deponálván a dézmát és a taxát, azon 
felül semminemű urak szolgálatjával ne terheltessenek. De 
ezen négy famíliákon kívül, a kik a szokszor iteralt eontrac-
tus után nemesedtek vagy telepedtek meg, azok mind taxát 
mind dézmát, mind pedig egyéb uraság szolgálatját suppor-
tálni tartoznak a eivilissel együtt. 

A nemes vármegye hites assessorai és portionatus ne-
mesei, úgy bizonyos ratiókra eximalt vagy eximalandó servi-
tori magok rendekben reputatiójukban és caracterekben obser-
váltatván, mindennemű contributióktól és akárminemű con-
comitans terhekről immunitásban conserváltassanak. 

A nemes teleken lakó nemes emberek magok nemesi sza-
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badságokban ország törvénye szerint megtartassanak, de mint-
hogy e városnak privilégiuma mellett az idevaló communitas 
magának prsetendálja azt a just. hogy a nemes fnnduson lakó 
nemes emberek ellen is mindennemű törvényes executiókat 
véghez vihessen, úgy egyéb törvénykezésekben is maga acti-
vitása alatt valóknak príetendálja azokat is lenni. Ellenben 
pedig azon nemesség részéről nem agnoscáltatván ezen acti-
vitása az említett zilahi bírónak, tehát ex eonsensu ambarum 
part ium coneludáltatik, hogy ezen controversiának eligazítá-
sára nézve minél hamarabb a regium guberniumra vagy ki-
rályi táblára mindkét részről reprsesentatiót tegyenek, produ-
eálván a eivilitas is maga privilégiumát azon jussáról, hogy 
uno fundamento prsetendálja a nemes funduson lakó nemes-
séget a nemes vármegye keze alól kivonván, maga jurisdietiója 
alá adtrahálni. Az holott minekutána ennek a controversiának 
revisióját és decisióját szorgalmatosan solicitálván obtineálja, 
alkalmaztathassa mind a két fél a szerint magát. Addig pedig 
az ilyen nemesség is többek között a feljebb deciaráit móddal 
erigalt biró és 12 assessorságból eonstaló senatus etiam in 
juridicis dijudicalhassa és midőn civilis bíróság alatt legális 
executióknak kelletik nemes funduson élő nemes ember ellen 
in isto casu a biró és 12 assessorok deliberatuma szerint ex-
mittáltassék egy nemes személyből álló assessor cum sibi 
adjunctis etiam civilibus azon executióra, nemes személvbeli 
bíróság alatt, kívántatván pedig ez ilyen nemes emberek 
ellen való executionak végben menése a nemes bíró sine 
difficultate exequalhassa, hozzátévén pedig ezt: hogyha ezen 
controversiának modo proprio coram excelso Gubernio vei 
tabula Regia véghez menendő decisioját a zilahi eivilitas vagy 
egy, vagy más okokra nézve negligálni kívánván a reprse-
sentatiót elmulatná, minthogy ebben a tekintetes nemes vár-
megye jurisdietiója láttatik nagvobbára offendaltatni. arra 
nézve zilahi főbiró uramat elsőben admoniálván a nemes vár-
megye magistratusa ezen mód szerint lépendő repnesenta-
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tióra, ha ugyancsak úgyis praetereálná, tertio certificaltassa ad 
Excelsum Regium Gubernium vei ad tabulam Regiam és 
otlan íinalis dicisiót ez iránt már egyszer valaha solicitálván 
oblineálhasson magának ad enervandam catenus ulteriorem 
confusionem. 

Ennekutána a bírónak csak magának ne legyen faeultá-
sában, hogy7 akárminemű város közönséges szükségére vala-
kitől város nevével pénzt kölcsön felkérhessen és azokról 
coutrahalhasson, hanem, ha mi közönséges elkerülhetetlen 
szüksége interveniálná a városnak nemkülönben, hanem a 
biró és 12 assessorok neve alatt kérjenek pénzt és contractust 
is ennekutána ezeknek neve és város pecsétje alatt expediál-
janak, hogy e szerint minden suspicio tolláltassék. 

Mindennemű perceptumokra és erogatumokra egy bizo-
nyos perceptor állíttassék a 12 tabuké assessorok közül, a ki 
mindenfelé való szükségekre a tanács commissiója mellett 
erogáljon a biró kezében, a biró annakulána bíróságának 
esztendejének végén minden pénzbeli pereeptumokról és ero-
gatumokról rationáljon a tanács által arra rendelendő exacto-
rok előtt. 

Mindennemű repartitiók a 12 assessorok és biró prse-
sent iájuk bau legyenek igazságosan, mind nemesség mind ci-
vilitas egyenlő respectusban observáltatván a facultasnak pro-
portiójában. 

Ezen prsemittalt punctumokra és conditiókra magunkat 
és maradékainkat mind a két részről kezünk beadásával ob-
iigáljuk és ennekutána is obiigáljuk, fentartván mindazon-
által a nemesség részéről azt a facultást, hogy ha casu quo 
jövendőben, vagy a possessor urak, vagy akárki ezen punctu-
mokban letett conditiókban és szabadságban vagy egyik, 
vagy másik félt impediálnak, vagy éltetni e szerint nem akar-
nák, in isto casu szabadosan violáihassa ezen compositiót, 
mellőle a contractusnak simpliciter resiliálhatván mindkét fél. 
Másként pedig hogy ha valamelyik fél e proxime attingált 
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rátion kívül ezen contraetus! vagy in toto vagy in parte vio-
lálná, tehát ipso facto száz magyar forintokból álló vinculu-
mot a megálló fél a violáló félen toties quoties vigore saltem 
prajsentium desummaltathasson. Xullo juridico remedio ob-
stante. Mely magunk között modo prsemisso inealt eonven-
tiónknak állandóbb erősségére és megtartására adjuk ezen 
magunk kezünk írásával subscribált és tulajdon pecsétünk-
kel corroborált levelünket futura pro cautela. Dat. in prsefato 
oppido nostro Zilah 1737. 

Mindezen punctumok elvégezése után ex eonsensu am-
barum partium concludaltatott, hogy a privilégiumok tenora 
szerint a 33 hites személyek felállíttassanak, a kik közé szám-
láltatnak a bíró, 12 tab. assessorok és <S polgárok, ezekkel 
együtt teljék ki azon 33 személyek száma.1 

A Harmonialis Contractust alá ír ták: Pető István, Barta 
Mihály zilahi főbiró, Szőlős György, Kerekes János, Udvar-
hellyi József, Diósi Faragó György, Körtvélyesi István, Rátkai 
Mihály, Szamosközi György, Intze János, Szász Mihály, Zilahi 
Balog Dávid, nemes Asztalos Márton, Zilahi nemes Ujfalusi 
József, a városi civilitas részéről, továbbá kisdobai Dobai Pé-
ter, középszolnoki alispán, Dobai András, középszolnoki jegyző, 
Tordai Boldizsár, Menyői Láposi Pál, Sebes András, Matolcsi 
Bíró György, idősb Szabó Mihály, Zilahi Kiss Bálint, Zilahi 
Gergely Ferencz, Zilahi Kiss Miklós, Xyiri Sámuel. Közép-
Szolnok vármegye assessorai. 

7. Adóügye. 

A mezővárosok a nemzeti fejedelmek korában mint Zilah, 
adót nem kapuszám szerint fizettek, mint a nép, hanem bizo-
nyos rájuk vetett mennyiséget, honnan taksásoknak is nevez-
tettek: joguk volt az országgyűlésre követeket küldeni." 

1 Sárga Könyv. 186—91. 1. — 2 Kővári László: A magyar családi s köz-
életi viseletek és szokások a nemzeti fejedelmek korából. 174. 1. 
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Tudjuk már, hogy III. Béla neje Anna, majd IV. Béla 
neje, Mária, azután Erzsébet királyné a meszesi monostornak 
adta a zilahi adó ötödét s a XIV. század elején a váradi káp-
talan vámbeli jövedelmei közt van Zilah vámjának is egy har-
mada, vagyis Zilah és Szeged városok vám jövedelme két rész-
ben a váradi püspököt, egy részben pedig a káptalant illette.1 

Földesura, az erdélyi püspök, 1475 körül 169 frt adót 
tizet utána. 1543-ban 90 kapuszámnvi adóval rótták meg az 
erdélyi püspök jobbágyait. 

1549-ben 75 kapuszámnvi adóval rótták meg a kincstár-
nok jobbágyait, a kiken kívül feljegyeztek még 5 nemesi 
kúriát, 7 papi házat, IIS szegényt, 9 leégett és 37 új házat. 
1553-ban (a helység neve Zylaa-nak írva) ugyanazon adatokat 
jegyezték fel. 

1554-ben 62 kapu után fizettek adót az erdélyi püspök 
jobbágyai. Ezeken kívül feljegyeztek 7 nemesi háztelket, 4 bi-
rót, 90 szegényt, 15 leégett, 20 puszta és 20 új házat. 

1566-ban 71 kapu után adóztatták meg a Balassa Meny-
hért jobbágyait, a kiken kívül feljegyeztek még 229 szegényt, 
78 zsellért, 1 servitort, 70 leégett és 9 új házat. 

1570-ben 66 kapuszámnvi adót fizettek a császár job-
bágyai. 

1571 nov. 9-dikén a Kolozsvárt hozott törvényczikk ér-
telmében Zilah harminczadszedő hely. 

1595 április 10 május 2-diki fehérvári az 1596 április 
21—26-diki kolozsvári országgyűlésen határozták, hogy Zilah 
a prsesidiumra a meglevő rovása szerint fizessen adót.2 

1604-ben 6 rótt ház után 12 forintnyi adót fizettek Den-
gelegi Miklós részéről. 

1690 oki. 30-dikán Szigyártó István, zilahi főbiró, Gergely 
Márton, János deák és Perecseni István tudatják, hogy Zilah 

1 V. ö. I. k. 583. 1., Fejér, V. 3. 94—95., Bunyitav: Váradi Püspökség. Ií. 
264., 289. - Szilágyi Sándor: Erd. országgyűlési emlékek. III. k. 479. 1. 

Dr. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monographiája. II. 32 
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«közönséges megmaradására» 600 magyar forintot kértek Olasz 
Ferenez, somlyói főkapitánytól. 

Az 1754—55. évben adó alatt volt nemes 78, nemesi öz-
vegy 6, eivis 319, özvegy 19, jobbágy 6, zsellér 58. zsellér-
özvegy 8, változó1 32, ezek özvegyei 4, czigány 8. Fizettek a 
nemesek 301 Irtot: nemesi özvegyek 8 frt 29 kr t : a eivisek 
1037 frt 36 krt ; ezek özvegyei 20 frt 29 krt ; jobbágyok 8 frt 
42 krt ; zsellérek 122 frt 20 kr t ; özvegyeik 4 frt 10 krt ; vál-
tozók 48 frt 57 kr t ; ezek özvegyei 48 kr t ; czigányok 2 frt 
45 krt ; a határban lakók 3 frt 5 kr t ; összes adó 1558 frt 21 kr. 

1759 60. évben nemes 59, új házas 2, nemesi özvegy 8, 
eivis 379. újházas 4, özvegy 44, jobbágy 6, változó 19, czigány 
9. Nemesek adója 479 frt 25 kr . ; nemesi özvegy 7 frt 1 kr.; 
eivis 1663 frt 30 kr . ; özvegy 46 frt 59 kr . ; jobbágy 9 frt 24 kr. ; 
változók 32 frt 23 kr. ; czigány 6 frt 26 kr.; a határban lakók 
6 frt 24 kr . ; összesen 2250 frt 12 krt. 

1792 május 1-sején a gubernium elrendeli Közép-Szolnok 
vármegyének, hogy a zilahi eivis telkekre a nemesek által 
épített házak is viseljék a közterheket. 

1792 junius 6-dikán a B. Wesselényi Miklós panaszára 
azt parancsolja meg, hogy Zilah város közönségét szorítsa rá 
az uraságának tartozó mult esztendei taksahátraléknak kifize-
tésére, a méhkosarakból járó dézma megadására, az uraság 
szőlőjének megmívelésére s általában urbarialis kötelességei-
nek pontos teljesítésére. 

Húsfogyasztási adóból 1854-ben 1000 frt, 1857-ben már 
1700 frt, borfogyasztási adóból ezekben az években 800, 
illetve 1800 frt folyt be.2 

1869-ben 28.330 frt 27 kr. volt a majorsági pénztárban.3 

A községnek 1900-ban 2,508990 K 28 fillér becsértékű 
cselekvő vagyona van, állami egyenes adója 52.592 K 76 fillér. 

1 Vagi, változók, kóborlók. Nem állandó lakosság, — 2 Sárga könyv, 380. 
lap. — s ü . o. 33. 1. 
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8. Zilah közjogi helyzete. 

Zilahi az 1847 48. VI. t.-czikk értelmében egy bizottság 
1848 május havában kapcsolta vissza az anyaországhoz. Rend-
szerint Közép-Szolnok sorsában osztozott abban a hányatta-
tásban, mely a mohácsi vész után a part iumi vármegyéknek 
osztályrészéül jutott. Az eljárás a visszakapcsolás ügyében a 
május 17-diki gyűlésen történt. 

Az ekkor Éltető Péter főbiró elnöklete alatt tartott ülésen 
jelen voltak : Lugosi Ferencz, Ábrahám Gábor, Debreczeni 
Miklós főjegyző, Deáki Samu, Gergely Sándor, Zoványi Samu 
aljegyző, id. Hauke János, Lugosi Károly jegyző és az egész 
város összes népessége. Felolvasták báró Wesselényi Miklós-
nak, mint a visszacsatolásra kinevezett királyi biztosnak azon 
hivatalos értesítését, mely szerint a várost ünnepélyesen ma-
gyarországi hatóságnak nyilatkoztatandja. A királyi biztosok, 
br. Wesselényi Miklós, Bay Ferencz és Asztalos Pál, az egész 
közönség lelkesedéssel ömlő örömnvilatkozásai között meg-o ~ o 

jelenvén, br. Wesselényi Miklós, mint a kinevezett királyi 
bizottmány elnöke székét elfoglalta, s a következő beszédet 
mondotta: 

«Szabad királyi Zilah város polgárai! 
A legrégibb őskorbeli e város eredete. Az idők viharai 

között századok hosszú során keresztül tartotta fenn magát, 
de fejlődése lassú, s csak alig haladhatott; mert hol nyo-
masztó gyámság, hol külső körülmények akadályozták. Bir-
tokviszonyait s tulajdonát korunkig nagy teher s fejlődését 
gátló bilincsek nyomták s nyűgözték. Ezeknek előbb vagy 
később többi részétől — habár áldozattal — menekedett. 
A szabadságnak e derülte óta több lelkes polgárai működése 
s a keblében mindinkább emelkedő s öregbedő népet isko-
lának hatása s közremunkálása által is többet haladt elő ér-
telmi s értéki gyarapodása, mint azelőtt századokon át s ez 
idő készítette arra, hogy e nagy napot elérhesse s arra meg-

3 2 * 
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éretten érhesse el. Nagy és dicsőséges lépéseket tett e 
város a jobblét felé, de hogy rá nézve a szabadság dicső 
napja azon délpontjára lépjen, melyen állva, mindenkire 
egyenlően s legkevesebb árnyat vetve hathat fénye melege; 
hogy a törvény előtti egyenlőség a szabadság tenyésztő ereje 
által az ész és örök igazság földében meggyökereztetett s 
szilárdra nevelt fája árnya alatt biztosan lehessen, nyugod-
hasson és hogy e fának tápláló, értelmiség és erkölcs által 
mindig megújuló s megérlelendő gyümölcsei között a leg-
édesebbet, a testvériességet most és folytonosan élvezhesse: 
mindezen áldás e városra nézve a nagy Magyarhonnal való 
egyesülésre, mind csak az által eszközölhetésre volt fenn 
hagyva. 

Hálát adhassunk s adjunk az égnek, hogy megtörtént és 
hogy a törvénynek oly sokáig törvény által bitangolt hatalma 
helyreállításával történt meg az, minek fenn volt tartva e vá-
rosra a föntebb mondott áldásokat árasztani, t. i. a Magyar-
honhoz való visszakapcsolás. 

Rég kell vala ennek megtörténnie; mert törvény, királyi 
név s szó által szentesített törvény parancsolta. De elfogult-
ság, szennyes érdekek, szolgaiság működött s magasan állók 
s parányiak fondorkodásaik s ármányaik mertek daczolni ki-
rálynak s törvénynek, de annak és ennek hatalma, habár a 
bűnös játékot kárt okozó hosszúságra engedte is nyúlni, meg-
törte a bűnös és nevetséges daczot s a daczolók, nagyok és 
parányiak összeroskadtak. 

Szerencsésnek tartom magamat, hogy a királyi akarat 
s törvény parancsa e diadalának én lehetek hirdetője; s végre-
hajtója az 1836-diki 21. t.-czikknek. 

A felséges urunk királyunk akaratából folyt rendeletet 
hallották, minthogy az felolvastatott. Ezen rendelet szerint 
tehát mi királyi bizottmányul, annak nevében én, mint királyi 
biztos, legelőbb is e nemes várost szabad kir. városnak nyi-
latkoztatom, s mint olyant üdvözlöm. 
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Nyilvánítom továbbá ünnepélyesen, miszerint e szabad 
királyi Zilali városa ez órától fogva Magyarhon kiegészítő 
része, attól sotia el nem válhatólag, azzal egy test, egy vér. 
Végre kijelentem ünnepélyesen s maradandólag s törvény s 
király nevében rendelem, hogy Erdélynek sem kormány, sem 
itélőszékeitől e vármegye s annak lakosai többé nem függe-
nek s ne is függjenek. Es hogy mind adói, mind törvényke-
zési, mind minden más viszonyaiban egyenesen a magyar 
felelős kormány s a magyar törvények alatt állanak. 

Ezen ünnepélyes és teljes összecsatolás részletes alkal-
mazását a kii\ bizottmány illő fontolás s minden érdekek te-
kintetbe vétele mellett a ministeriumtól lapotI utasítás értel-
mében fogja eszközölni s e munkálatai eredményét haladék 
nélkül köztudás s ahhoz való alkalmazás végett kihirdetendi». 

Harsogó éljenzések és öröm nyilatkozások után — a mint 
a jegyzőkönyv mondja a város rendes főbírája Éltető Péter, 
a következő beszéddel üdvözölte a m. kir. biztosságot : 

Örömmel várt, mélyen tisztelt kir. Biztos Úr, s tisztelt 
biztossági tagok! Midőn 5000, tiszta magyar ajkú Zilah városi 
szabad nép polgártársaim képekben a mélyen tisztelt kir. 
biztosságot üdvözlendő — e nagy pillanattól meglepetve, re-
begő ajakkal felszólalok, keblemben felrajzolt érzelmek töme-
gén áthatott haneon köszöntöm önöket, Isten hozta! Isten •o o 

áldja meg! Isten áldásdús sikert áraszszon e nagy fontosságú 
küldetésökre! Eljöttek önök, hogy a részek visszacsatolása 
végrehajtása iránt hozott s legjobb királyunk által szentesí-
tett új törvény értelmében Zilah városát is a szép, a szabad 
Magyarhonhoz örökre visszacsatolják s bennünket, kik mi-
helyt az édes anyahon szabad szavát, független parancsolatát 
megértettük, azonnal szívben, lélekben s intézkedési készsé-
günkben önkéntesen visszacsatlakozottaknak találának. 

E kisded városban vett egykor a hatalmas Martinuzzi 
György a szerencsétlen Izabella királynétól búcsút, sok vész 
vonult el azóta e város felett és sok nyomor-napokat is élt 
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azóta e város szegény népe, s bár magára hagyatva és a napi 
élet terheivel küzködve a kisebb városok sorából kivergődni 
nem tudott is, mégis az isteni gondviselés által kiszabott ed-
digi helyzetéhez képest szigorúan megőrzötte kebelében a 
magyarnak legdrágább kincsét, nemzetiségét; mert a kebelé-
ben megtelepedett idegen ajkuakhoz is türelemmel viseltet-
vén. azokat időről-időre maga között felolvasztotta, úgy, hogy 
jelenleg is tiszta magyarajkú néppel dicsekedhetik. A szelí-
debb erkölcsök és tudományok művelésére maga gyermekei-
nek s a vidéki növendékeknek több mint 200 évekkel ezelőtt 
iskolát nyitott s arra a terhes idők viszontagságai között is 
századokon át kitartott buzgósággal ápolta. A társadalmi élet 
állandó alapjait az igazság és emberiség szavát megértve 
már ezelőtt szinte egy századdal az újabbkor múlhatatlan kö-
vetelései közül többeket önkénvtesen életbe léptetett, s így 
önállósága, szabadsága jogos élvezeteiért nem csak kiváltságai 
holt betűire, de erkölcsi és polgári kötelességének körülmé-
nyeihez és erejéhez képest való hív betöltésére hivatkozhatik. 

Európa nagyesaládú nemzetei sok millió népet számlál-
nak, azon sok millió számhoz képest az 5000 szám kicsiny-
ségnek tetszik ugyan, de ha a népek Istene úgy akarta, hogy 
épen azon nagy számú népeknek, a keresztyén világ védpaj-
zsául szolgáló magyar nép folytonos küzdelmei s azt kehe-
tett ezer ínségek között megfogyott, óh akkor kis városunk-
nak tiszta és őszinte öröme lehet, hogy az anyai tűzhelyhez 
a megdicsőülendő, megdicsőülni kellető Magyarhonhoz 5000 
tiszta magyarajkú fiait csatolhatja vissza ezen m. kir. bizott-
mány. Épen ezért leborulva a magyarok jó Istene előtt, szent 
imára nyílnak meg ajkaink, hogy a magyar nemzet újjászü-
letése nagy napját nemcsak megérnünk engedte, hanem a 
szép és szabad Magyarhonhoz lett visszacsatoltatásunkat leg-
ottan megengedte. 

Nemzeti hála s örökös tisztelet árad azokra, kik a test-
véreket egymásra ismerni, s egymásnak testvéri kezeket nyújtva 
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az anyai tűzhelyhez összegyűjteni kitartó erénynyel töreked-
tek és törekednek. 

Ezerszer üdvözlöttek legyenek tehát önök, mélyen tisz-
telt kir. biztos urak közöttünk: ismeretes bölcseségük, hazafi 
ernyedetlen buzgóságuk és ezeken alapuló a néppel együtt 
való bizodalmunk önök iránt kezeskednek arról, hogy a 
visszacsatolás nagyfontosságú munkáját a nemzet érdekében 
városunk szebb jövendője alapjainak lerakásával oldand-
ják meg. 

Innen visszatértükkel vigyék meg önök a mi legjobb, leg-
kegyelmesebb királyunk ő felségének örökös mély hálánkat, 
tántoríthatatlan hív hódolatunkat; vigyék meg a nádor kir. 
helytartó ő fenségének hálás ragaszkodásunkat, vigyék meg 
a közbizodalom kiszemelte megvár ministeriumnak ernyedet-
len hazafi buzgóság'ukért s kitartásukért e városi közönség 
osztatlan bizodalmát. Valamint feledhetetlen lesz e nagy és 
örvendetes nap a jövendőkor előtt is, úgy az önök neve s 
hazafi érdemök m. kir. biztos urak késő maradékaink hálás 
keblében, jó emlékében felejthetetlenül élni fog. Városunkat, 
annak jobb és szebb jövendőjét s egyenként minden lakosait 
önök kegyébe s hazafi szíves jóindulat jukba tisztelettel ajánljuk. 

És most már Isten hozzád, szép Erdélyhon! Isten hozzá-
tok jóban-rosszban annyi századokon keresztül hív bajtársaink, 
erdélyi testvéreink! Legyetek meggyőződve, hogy a tőletek 
való válás, bár az anyai kebelre, a szép Magyarhonhoz örökre 
visszavitt légyen is, s a szebb jövendő reménye magasztos 
örömöket keltett is fel keblünkben, de ha tökéletes, tiszta 
meggyőződésünk az nem lenne, hogy a ti s mindnyájunk 
buzgó imáját a magyarok jó Istene meghallgatva, tiszta szán-
dékotokat sikerrel koronázva, nemsokára veletek együtt egv 
és osztatlan magyar nép s magyarhoni testvérek leszünk, úgy 
őszinte higvjétek meg a határtalan édes örömünk közibe bú-
csúnkban feljajduló keserű fájdalmakat is éreznünk! Óh jöj-
jetek-jöjjetek mentől előbb féktelen bizodalommal az anya-
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hon megifjuló karjai közé; hogy így nemzetünk egy tűzhe-
lyénél örökre egygyé léve, az újjászületés nagy munkáját együtt 
végezve, együtt foglalhassunk helyet Európa műveltebb nem-
zetei sorában, együtt kiálthassuk feldicsőülve: éljen az egy-
séges Magyarhon! Éljen V. Ferdinánd, a magyar legjobb ki-
rálya !1 

S ezzel a gyűlés ő felségét s kir. biztosait sűrűn élje-
nezve eloszlott. 

Az 1848 junius 27-diki közgyűlésen, melyen Kiss Károly, 
polgármester elnöklete alatt jelen voltak: Deáki Samu főbíró, 
Ábrahám Gábor kapitány, Zoványi Samu és Péli József taná-
csosok, Debreczeni Miklós fő- és Lugosi Károly aljegyzők, 
Híri Ferencz, Lőrinczi György, Kapus István, Demes Márton, 
Pap József, Gergely László, Gergely József, Éltető Péter, Deáki 
Lajos, Verestói Sándor, Orbán Sándor, Récsei László, Orbán 
Károly, Mák Ferencz, Nagy Ferencz, Gergely Sándor, Pap Pál, 
Kis Lőrincz, Zerif Jakab, Polgári Lajos, Tarpai Samu, Asztalos 
Sándor, Czell Benjamin képviselők, az elnök polgármester tőle 
adta, hogy a Magyarhonhoz való visszacsatolást véghez vit-
kir. biztosság Zilah várost illetőleg utasításul és mintegy a 
városok leendő országos rendeztetéséig törvényül megtartandó 
szabálvokat dolgozván ki és azokat a kir. bizottmány egvik 
tagja, Bay Ferencz által ünnepélyesen e város közönségével 
tudatni kívánván: a kir. biztost e végre az ülésbe egy bizott-
mány által meghivandónak véli. Erre Deáki Samu fő biró. 
Debreczeni Miklós főjegyző, Híri Ferencz és Czell Benjamin 
képviselők biztosokul kineveztetvén, a teremből távoztak s 
pár perez múlva Bay Ferencz kir. biztos az írt biztosok 
kíséretében megjelenvén, többszörös éljenzések közt, az 
elnöki széket elfoglalta és a kir. biztosság munkálatát, mely 
szórói-szóra a következő, felolvasta. 

1 Zv. lt. — A beszédet némi kihagyással közli Szilágyi Ferencz Zilah Tör-
ténelméből, 122 22(i. 1. 
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Az 1848-dik VI. törvényczikkely értelmében a kir. bizott-
mány szabad kir. Zilah városa viszonyainak részleteit ideig-
lenesen a törvényhozás további rendeléseig a belügyminiszter 
által kiadott utasításában foglalt alapelvek nyomán követke-
zőkben szabályozza: 

I. czikkehj. A közadóról. Minthogy az 1848. évi VIII. t.-ez. 
értelmében a közteherviselés csak folyó esztendő november 
1-ső napján lép életbe : 

1. §. A jelenleg kivetve lévő közadónak felelet terhe alatti 
pontos behajtása sz. kir. Zilah városának úgy tétetik köteles-
ségül, hogy a mennyiben külön kivetett adóját eddig is csak 
az országos pénztárba szállításnak könnyebbítése miatt fizette 
Közép-Szolnok vármegye pénztárába; mint külön törvényha-
tóság ezentúl a pénzügyminisztérium rendeletéhez képest köz-
vetlen maga fogja adóját az illető helyre szállítani. És azért 
a folyó évre a mely összeget már Közép-Szolnok vármegye 
pénztárába beíizetett, ugyanazon összegnek visszafizetése iránt 
azért tétetett rendelet, hogy sz. kir. Zilah város adójáról való 
számadását könnyebben vezethesse. 

2. §. Mivel a hadi adótól a házi, vagyis a beligazgatási 
adó, úgy miként a magyarországi rendszer kívánja, elkülö-
nítve nincs, tehát 

<i) sz. kir. Zilah városának beligazgatására megkívántató 
költségek az ide mellékelt kimutatás szerint meghatároztatnak. 

b) Ezen kimutatásban kijelölt hivatalos fizetések szabály-
képen folyó év november 1-sején úgy állapíttatnak meg, hogy 
ezentúl Zilah város a közteherviselés életbeléptével válto-
zandó adópénztári erejéhez képest netalán szükséges változ-
tatásokat a törvényhozás intézkedéséig is a magyar minisz-
tériummal egyetértőleg elhatározhassa, vagy ha még a most 
kivetett adóból azon összegen felül, mi ezen bizottmánv által O 7 k/ 

beligazgatási költségei fedezésére rendeltetett, még valami 
múlhatatlan szükségei volnának: azoknak fedezése iránt is a 
minisztériumhoz folvamodhasson. 
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c) Minthogy a beligazgatásra megállapított költségeknek, 
úgy az idei adóból s lehető hátralévőkből (restancia) a bei-
igazgatási költségek levonásával fenn maradandó összegnek 
kimutatását a pénzügyminisztériumhoz a végett terjesztette 
fel ezen bizottmány, hogy az országos pénztárt illető összeg 
hová fordítása iránt intézkedhessék, tehát erre nézve a pénz-
ügyminisztérium rendeleteit várja el sz. kir. Zilah városa, az 
ideig pedig az adó szorgos behajtásán igyekezzék. 

II. czikkely. A katonaság ellátásáról. A katonaság élel-
mezésére és szállásolására nézve a magyarországi szokás elv-
képen megállíttatik, ideiglenesen pedig rendeltetik : 

1. §. Hogy e város a gyalogkatonaságnak kenyérrel, a 
lovasoknak pedig kenyéren kívül lovaik számára szénával, 
szalmával és zabbal való ellátását árcsökkentés útján vállal-
kozók által eszközölje. Az ekkép kiszolgáltatott élelmi sze-
rekért a hadi adóba betudandó regulamentáris ár a hadi-
pénztár által, vagyis az összegből, melynek hovafordítása iránt 
az 1-ső czikkely 2. §-ának e) pontja szerint a pénzügyminisz-
térium fog rendelkezni, a regulamentáris árt meghaladó vál-
lalkozási összeg pedig a házipénztár által leend a szállítással, 
szállításbérrel, hálópénzzel s egyéb már említettekkel együtt 
viselendő. Ezen felül : 

2. §. Az előfogati díjak, a szökevény katonák fogdíjai és 
lovaglóiskola költségei a hadipénztár, a szállás vagy szállás-
bér, hálópénz, tűzifa, gyertya, kórház és istálló költségei pe-
dig a házipénztár kiadásai közé tartoznak. 

3. §. Minthogy pedig a katonatiszti szállásoknak a vissza-
tolás előtti időről megfizetetlen bére a visszacsatolás előtti 
viszonyok közt a provincziális pénztárból lett volna fize-
tendő. Zilah város felhatalmaztatik, hogy azon pénzekből, 
melyek régibb adóbeli tartozásaik lefaragására lesznek be-
hajtandók, így polgárainak katonatiszti szállások bére fejében 
íizetetlen lévő igazságos követeléseiket fizettesse ki. 

III. czikkely. Zilah városa beliyazyatásáról. Zilah város 
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külön önálló törvényhatósággal bíró szabad királyi városnak 
kijelentetik és mint ilyen beligazgatását, úgy az igazság ki-
szolgáltatását mindenekben azon formák szerint fogja kezelni, 
mint a többi magyarországi királyi városok. Váltótörvények 
tekintetéből a debreczeni váltótörvényszékhez tartozik, feljebb-
vitt pereit a m. kir. Ítélőtábla ellátása alá terjeszti. 

/lr. czikkely. A függőben levő perek folytatásáról. 
1. §. Az erdélyi törvényszék előtt bevégzett pörökbeli 

végrehajtatlan Ítéletek végrehajtása azok által fog eszközöl-
tetni, kiket a végrehajtási hatóság magyarországi törvények 
szerint illet, de mindenekben az erdélyi törvényszékeken meg-
állapított elvek és irányeszmék értelmében. 

2. §. A felebbezés mellett már folvt, de még be nem vég-
zett perek a m. kir. fő törvényszéknél oly módon fognak to-
vább folytattatni, hogy azon felelkezések, menedékek és tör-
vényes kedvezések használásától, melyekkel valamelyik peres 
fél az erdélyi kir. táblánál s illetőleg kir. kormányszéknél már 
élt, a másik fél se legyen a magyarországi kir. táblánál, ille-
tőleg hétszemélves táblánál elrekesztve és ilv esetben a m. kir. o %j 

főtörvényszékhez erdélyi törvényekben gyakorlott egyének is 
lesznek esetenként legalább 3 számmal alkalmazva. 

3. §. Az élőbbéin pontban érdeklett viszonosság a peres 
felek között, a városi bíróságoknál folyamatban lévő perekre 
nézve is megtartatik: azutáni folvamuk azonban egészen a O J o 
magyarországi perfolyam szerint intéztessék. Mihez képest 
menedékek és felebbezés is csak magyarországi perfolyam 
szerint lesznek alkalmazhatók. 

V. ezikkely. Hivatalos iratokról, szerződésekről és levél-
tárakról. 

1. Mind a polgári, mind az egyházi minden hivatalos 
iratok és jegyzőkönyvek a magyarországban való törvényes ér-
vénynyel bíró formák szerint szerkesztessenek. 

2. §. Ezen ideiglenes szabályok kihirdetéséig az erdélyi tör-
nyek formaságai szerint készült szerződvények, ok- és kötleve-
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lek. esketések, Ítéletek, hivatalos iratok és bizonyítványok tör-
vényes érvénye, valamint azon pörökben, melyek reájuk ala-
pítva jelenleg folyamatban vannak, úgy az ezután indítandók-
ban is, az erdélyi polgári magánjog elveiből fog elitéltetni. 

3. §. Az ügykezelés magyar rendszere hozatván be, a le-
véltárak is a szerint szerkesztessenek. Mire nézve meghagya-
tik, hogy a visszakapcsolás ünnepélyes teljesítésétől jegyző-
könyveiknek új számot kezdvén, ettől fogva levéltáraikat levél-
tárnok, mint rendszeres hivatalnok által lajstromoztassák és 
a magyarországi kir. városokban levő formák szerint rendez-
tessék. Egyébiránt levéltárának eddig már lajstromozott s 
rendezett iratai magokállásában hagyatnak s ezen rendelkezés 
csak a még lajstromozatlan és rendezetlenül lévő irományokra 
értetik. 

VI. czikkely. A só áráról. 
1. §. A só ára jelenlegi állapotjában továbbra is meg-

marad. 
VII. czikkely. 
1. §. A visszakapcsolt részekben való reformátusok, evan-

gélikusok, unitáriusok folyamatban levő válóperei az erdélyi 
egyházi Ítélőszékek előtt végeztessenek be, de végrehajtani 
azon hatóság fogja, melyet a magyar törvények szerint a végre-
hajtás illet. 

Jövendőben minden pör magyarországi eljárás szerint fog 
tárgyaltatni. 

2. §. A vegyesházasságból már született gyermekek közül 
a fiak követik atyjok, a lányok anyjok vallását; az ezután 
származandók pedig általában mindenkor atyjoknak vallásá-
ban lesznek nevelendők. 

Zilah városa házi költségeire nézve Zilah város adója 
2823 frt 8 krt tett. 

Ez az összeg, bár Közép-Szolnok vármegye adójától kü-
lön Zilali város által vettetett ki és szedetett be, mint tud-
juk. a vármegyei pénztárnok kezelése alatt állott, most a 
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középszolnokvármegyei pénztári állapot kimutatásában fel-
hozott okok miatt elkülöníttetvén, Zilah várostól volt számba-
veendő. 

Zilah város bel igazgatási költsége, a visszacsatolás követ-
keztében új hivatalok felállítása szükségeltetvén, tetemesen 
megszaporodott. Az erdélyi kormány a beligazgatási szüksé-
gekre csak 360 frtot engedélyezett. Az új rendezés következ-
tében a hivatalos személyzet fizetése egy évre 4082 forint. 
Május 17-től november l-ig 1780 írt 55 kr. Ennek fedezésére 
a város adójából azon arányban, mely szerint Közép-Szolnok 
vármegye adójából a kiadás fedezésére a szükséghez képest 
intézkedés tétetett, 790 frtot utalványoztak. Betudták ebbe az 
összegbe azt a 360 frtot is, melyet eddigelé a kormányszék 
szokott utalványozni. 

Ezt az összeget az összes adóból levonva, a pénzügy-
miniszter rendelkezése alá esett 2033 frt 8 kr. 

Zilah város részére a hivatalok rendszeresítésénél a hi-
vatalnokok fizetése fölemelésének oka az volt, hogv a föl-
emelés nem a kincstárnak terhére esett, Zilah városnak saját 
jövedelme lévén, melyből ezeket a fizetéseket fedezte, holott 
a megyénél ez nem így állt; ott, ha a hivatalnokok fizetését 
a magyar vármegyék szerint emelik, ez az adót csaknem 
egészen fölemésztette volna. 

9. mS—1849. 

1848-ról azt mondja Polgári Lajos polgármester, hogy e 
szerencsétlen, egész Erdélyre gyászos idők alatt az isteni 
gondviselés őrködött a város felett. Akkor, midőn Erdélynek 
minden városát vagy fölégették vagy kirabolták, sarczolták, 
a város az aggódó félelmen kívül egyebet ki nem állott.1 

Ezeknek az időknek hangulatát, izgalmait, készülődéseit, az 

1 Zv. lt. Sárga Könyv, 387—388. 1. 
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1848-, 1849-diki közgyűlések visszatükröztetik. Keressük föl, 
kevés időre a közgyűlések termeit is. 

Az 1848 julius 3-dikán Kiss Károly polgármester elnök-
lete alatti közgyűlésen, gr. Batthyány Lajos miniszterelnök-
nek a Közlöny ezímű hivatalos hírlapban az összes hatósá-
gokhoz intézett azon rendeletét, melyben a nemzetőrségből 
csatatérre önkéntesen kiszállani ajánlkozók összeírását, jó mód-
dal való fölszerelését és ez iránt a hadi tanácshoz jelentés-
tételét rendeli, tárgyalták. Kimondták, hogy azon időtől fogva 
«legfönnebb egy évi harczban való szolgálat tétetik». A hivatal-
belieket biztosították az iránt, hogy visszatértök után hivata-
lukba visszahelyezik őket, künnlétök alatt pedig rendes hiva-
tali tizetésöket húzzák. «A módtalanok a honmaradandók által 
ajánlandó összegből köntössel is felkészíttetnek.» Azok árváit, 
a kik a harczban elesnek, teljes korukig, a kik elnyomorod-
nak, azokat halálokig nyugdíjjal látják el a városi pénztárból. 
Egy bizottmány által felszólították egyenkint a nemzetőröket, 
elrendelték, hogy számukat toborzás útján is növelni pró-
bálják.1 

Az 1848 szeptember hó 18-án tartott közgyűlés a mi-
niszterelnök azon rendeletére, hogy addig is, míg az ujon-
czok kiállítását illető törvény szentesíttetnék, az ujonczállítást 
toborzás útján folytassák s hogy az ily módon kiállítandó 
ujonczok tulajdonkép a honvédek szaporítására szolgálnak 
ugyan, de az olyanoknak, kik a törvény értelmében besoro-
zandók, a hon békéje kieszközléséig teendő fegyveres szolgá-
latját be fogják tudni a törvény által rendelendő idő alatti 
katonáskodásba, a toborzás megkezdését nyomban elhatározta. 
«A toborzás rögtön kezdessék meß"». Minden betoborzott és O O 
szolgálatra alkalmas egyénnek a hadi pénztárból 12 ezüst frt 
foglaló pénzt adtak, «ha mesterlegény, hazajövetelekor remek 
és díj nélkül vétetik föl a czéhbe, ha már mesterember, vagy 

1 Zv. lt. Közgy. Jkönyv. 1848. évi 140. sz. 
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földmives, hazatértekor minden egyén részére két hold földet 
(1200 • öles) fognak szakíttatni a Réese-esere nevezetű helyen, 
azt örökös birtokába adják; azokat pedig, a kik jelenleg nem 
polgárok, személyválogatás nélkül sorozzák a város polgárai 
közé». Kiterjesztették egyúttal ezt a pontot a már táborban levő 
városi iíjakra nézve is. A betoborzandók rögtön katonai fegye-
lem alá vétetnek, szállásuk elindulásukig az iskola ; kártérí-
tést is vállalt a város. Minden egyén, beállása napjától fogva, 
honvédi napdijat, 8 p. krt és kenyeret kapott. A helyszínén 
rögtön búzát ajánlottak czéljaikra a következő közgyűlési és 
más jelen volt városi egyének: Kis Károly, Deáki Samu, Xo-
ványi Imre, Deáki Lajos, Moldvai József, Veress Samu, Bé-
esei László, Dombi József, Fekete Pál, Mák Ferenez, Lőrinczi 
György, Ábrahám Gábor, Sámi László, Debreczeni Miklós, 
Pap Pál, itj. Hanke János, K. Nagy Ferenez, Bányai János, 
Zerif Jakab, Láda Sándor, Orbán Sándor, Hiri Ferenez, De-
mes Márton, Gergely Sándor, Kiss Ferenez, Asztalos Sándor, 
Orbán Károly. Péli József, Bikfalvi Sándor.1 

Beöthy Ödön országos teljhatalmú biztos, főként az er-
délyi hatóságokhoz intézettnek látszó körrendeletében álta-
lánosan a törvényes rend s alkotmányos szabadság életbe-
léptetését nyilvánítván, tudatja, hogy a kormányszéket, mely 
a törvényesen történt unió után is, renden kívül bár, de 
mégis működött, további rendelkezésig megszüntette. Hogy az 
Erdélyben nem létezett házi pénztárakból fizetendő tisztvi-
selők személyzete és fizetése iránt hozzá további rendelkezés 
végett jelentést tegyenek. Hogy a gyanús házak kikutattatván, 
a fegyverek elkoboztassanak. Hogy az ellenség által okozott 
károk összeirassanak. Legszigorúbb intézkedés tétessék, hogy 
az egyesektől bárminemű erőszakkal elvett, elrabolt vagyon 
nyolez nap alatt visszaadassék s végre, hogy a hadseregnek 
legközelebbi bevonulása óta történt fuvarozások s termény 

1 Zv. Közgg. Jköngv, 189. sz. 
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kiszolgáltatásának jegyzékét a továbbiak megrendelése végett 
hozzá mutassák be. Erre a város 1849 január 17-dikén azt 
mondta ki, hogy a mennyiben Zilah nem az unió, hanem az 
ezelőtt megtörtént törvényes visszacsatoltatás következtében 
tétetett magyar honi igazgatás alá, s attól fogva rendeleteket 
nem a kormányszék, hanem a minisztériumtól vett, a k. biz-
tos rendeleteit tudásul veszi. De az utolsó, a fuvarok feljelen-
tését tárgyazó pontra nézve felterjesztés tételét határozta el.1 

A középszolnoki nemzetőrséget és népfölkelést a belügy-
minisztérium a Halmágyon állomásozó kilenczedik hadtest 
parancsnoksága alá rendelte. Inczédi László alezredesnek, mint 
a halmágyi kilenczedik hadtest balszárny parancsnokának, 
június 6-dikán a középszolnoki nemzetőri főparancsnokság-
hoz intézett azon rendeletére, melyben meghagyja ennek a 
főparancsnokságnak, hogy a középszolnoki puskás nemzet-
őröket legalább 60 golyóval ellátva haladék nélkül a halmágyi 
táborba indítsa, Hatfaludi Elek, hadi főbiztos fölszólította a 
polgármestert a városból általküldhető nemzetőrök számának 
közlésére, egyúttal pornak és apró golyóknak, öntő szereknek a 
megye költségén leendő készíttetésére. A junius 15-diki köz-
gyűlés megkereste Szentiványi Károly biztost, hogy miután 
összes nemzetőrségünk, az Erdélyből Magyarországra s on-
nan Erdélybe sűrűn szállíttatni szokott ujonczok és foglyok 
kisérgetései által folytonos szolgálatban van és hogy városunk 
a kalotaszegi havasok közelében esvén, s minden felől oláh-
ságtól környeztetvén, ha nemzetőrségünk kimozdíttatnék 
még pedig nem Bánfi-Hunvad felé, hanem épen a halmágyi 
táborba — úgy a móczoknak a havasokból előtörése eseté-
ben könnyen az egész környékbeli oláhság fellázadhat, mely-
nek pedig féken tartásában a zilahi nemzetőrség mindig fő-
tényező volt, ezt a nemzetőrséget ebben a jelen helyzetben 
a kívánt kötelesség alól mentse fel." 

1 Zv. lt. Közqij. Jkönyv, 11. sz. — 2 U. o. 192. sz. 
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A nemzet kormánya 1849 junius 27-ről Budapesten kelt 
s mindenkit a veszélyben forgó hon védelmére felhívó szó-
zalában tudatta, hogy Galieziából 46.000 főnyi muszka sereg 
tört be, mely folytonos csatázások között mind előbbre nyo-
mul, úgy azt is, hogy Bukovina és Moldva felől is hasonló-
kig Erdélybe muszka seregek csaptak be, kikbe bizakodva az 
oláh nép ismét föllázadott, az ennyi felől megtámadott és 
végső pusztulással fenyegetett haza megmentésére rendelte: 
1. A hazánkba betört muszkák ellen az általános keresztes 
népháború kezdetlessék meg. 2. A keresztes had megkezdése 
a lelkészek által a templomban, a polgári elöljárók által a 
piaczon hirdettessék ki. 3. A kihirdetés után minden ép 
férfi 48 óra alatt magát, a mivel lehet, fegyverezze fel. 4. Őrök 
állíttassanak, s az ellenség közeledtére a nép tömegestől gyűl-
jön arra a helyre, melyet a polgári igazgatóság gyülekező 
helyül kijelöl s az ellenséget éjjel-nappal nyugtalanítsa, ele-
séget, bort, pálinkát, marhát előle szállítson el, hogy éhen 
veszszenek, gyújtsa reá a házakat. 5. Az alkalmas fekvésű vá-
rosok, helyek torlaszoltassanak és sánczoltassanak el. 6. A lel-
készek vezessék a népet a vallás és szabadság oltalmára. 
7. Népgyűlések tartassanak s a védelem rendeltessék el. Erre 
a julius (5-diki gyűlés azt határozta, hogy a rendeletet a lel-
készeknek az abban foglaltaknak pontos teljesítése végett szét-
küldik, másfelől pedig népgyűlést tartatnak, s aztán a ren-
delet fölolvastatván, a nép minden felől az istentelenül meg-
támadott haza védelmére szólíttassék fel és lelkesíttessenek.1 

10. Hadi története. 

Zilaht kún, tatár, török, német s labanez hadak rabol-
ták, pusztították. 

A Szilágyot, mint láttuk, a Dózsa-féle lázadásba is egé-

1 Zv. lt. Közgy. Jkönyv, 202. sz. 

Dr. P e t r i Moh : Szilágy vármegye monograpliiája. II. 33 
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szen belevonták. Mészáros Lőrincz, czeglédi pap volt egyik 
vezére a felkelőknek. Ez, miután seregét Biharnál megverték, 
állítólag Zilahra menekült, a honnan kiszolgáltatták Szapo-
lyainak.1 

1527-ben Szapolyai János és Ferdinánd viszálykodása ide-
jén, mikor Ferdinánd Reich erstorfert, Vingarthi Horváth Gás-
párt s még másokat, köztök Leuchtenbergert is Erdélybe 
küldte pártgyűjtés végett, Leuchtenbergert Zilahon fogták el 
és sújták le, mint kémet.2 

1594-ben a porta megharagudván, a miért Báthori Zsig-
mond tőle elszakad. Lengyelországon át a tatárokat Mára-
marosra uszította, melyet azok elfoglalván, egész Zilahig por-
tyáztak.3 

Básta 1600 szept. 14-dikén Zilahról indult Torda felé.4 

1611 jun. 15-dikén Thúrzó Eperjesen ülést tartott a felső-
magyarországi rendekkel, mely a hajdúk ellen való hadjára-
tot határozta el. Forgách Zsigmond pedig jun. 29-dikén mint-
egy ötezer emberrel kiindulván Kassáról, egyre növekvő se-
regével s épen a hajdúk szövetségével Erdélyt a hozzá tartozó 
vármegyékkel együtt szándékozott hatalmába keríteni. For-
gách a többek közt a Szilágyságon át Kolozsvárnak tartott. 
Zilahon értesült Radul diadaláról, ki Julius 9-dikén Szent-
Péter és Brassó közt szétverte Báthori seregét, mire Sennyei 
Pongráczot és Kornis Zsigmondot Kolozsvár elfoglalására kül-
dötte, a mi julius 25-dikén sikerült is. Itt sok erdélyivel sza-
porodott tábora. Ezek között volt Sarmasághy Zsigmond, a 
ki 1610 végén Kendiéktől Erdélybe szökött s most újra elpár-
tolt. Vele jött Kemény Boldizsár, a későbbi fejedelem atyja is.r> 

1665 körül szabad rablócsapatok veszélyeztették folyton Zi-
lah környékét és főleg a zilahi vásárokat rohanták meg gyakran.'' 

1 Dr. Márki Sándor : Dózsa György és forradalma. — 2 Kővári László : 
Erdély történelme III. k. 18. 1. s U. o. IV. k. 33—34. 1. — 4 U. o. IV. k. 109. 
lap. — 5 Századok, 1896. 117. lap. — Szilágyi Sándor : Az erdélyi hódollság és 
végvárai. Rajzok és Tanulmányok, II. k. 138. 1. 
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A bujdosóknak gyakran volt tanyája, 1676 decz. 10-dikén 
irja Tököly: «Ma jó reggel kelvén, mentem szánon ebédre 
Zilahra. éjszakára Kende Gábor uramhoz Perecsen be.»1 1077 
aug. 27-dikén Tököly levelet kap Klobusicki Páltól Zilahról. 
Ebből a levélből értesül, hogy a német minden hadát össze-
vonván Domahidáról elindult, nem tudni hová ; 2 augusztus 
31-dikén a bujdosó magyarság Zilahon tartott gyűlést; erre 
a gyűlésre Tököly Szalait küldte követül; : s szept. 1-sején írja 
naplójában Tököly: «Vártam, mit végeztek a gyűlésben (t. i. 
Zilahon), ebéd tájban érkezék Szalai uram, referálván a dol-
gokat, úgy látom, az hadak továbbra is kvártélyokban az Szi-
lágyban várakoznak, mig a portáról vagy valami nem jő.»4 

1703-ban Zilahi Rabutin rácz csapatai fölégették.5 

Somlyót és Zilahi 1703-ban Rákóczi Ferenez elfoglalta, 
a mikor a fogságából kiszabadúlva az isten, haza és szabad-
ság érdekében fegyverre hívja hazáját. Bár Rákóczi hadát 
Károlyi Sándor gr., csatlakozva a Montecuccoli hadához, Mun-
kács mellett tönkretette volt, de ez sereget gyűjtve Székely-
hidát megtámadta, kifosztotta s a német őrsereget levágta. 
Ezután foglalta el Somlyót és Zilaht.6 

1708-ban a Zilahon levő hadak gyakran kicsaptak Egres-
patakra.7 

Egyebekben Zilah hadi töiténete úgyszólván egy a Szi-
lágyságéval. mert itt a katonai átjárónál első sorban kivette a 
bajokból részét mindannyiszor. 

II. A szilágysági honvédzászlóalj. 

A szilágysági honvédzászlóalj 1869 november 20-dikán 
vonult be Zilahra. A város 1889 október 31-ig díjtalanul bo-
csátott rendelkezésére a zászlóaljnak laktanyát. 1872 junius 

1 Torma Károly : Késmárki Tököly Imre naplója 107(5—1078. — - U. o. — 
3 U. o. — 4 ü . o. — 5 Cserei Mihály Históriája. 328. 1. (i Istvánfi Miklós : 
Hist regni Iluny. 1724. 642. lap. — 7 Orsz. lt. Göns, et urbar, fasc. 113. nr. 57. 

33* 



5 1 6 III. RÉSZ. ZILAII. 

20-dikán ment végbe zászlajának fölszentelése. A város fő-
terén egy díszes sátorban oltár volt felállítva. Ez oltárral 
szemben háttal a vármegyeházának állott fel a díszszázad a 
zászlóval Kiss Lipót százados parancsnoksága alatt. Kilencz 
órakor kezdődött az istentisztelet, mely alatt a század dísztüze-
ket adott. Ennek befejezte után a reformátusok templomában 
tartottak istentiszteletet s itt verték be a zászlóba a szegeket, 
melynek befejezte után Szabó Pál esperes intézett hatásos 
beszédet a templom előtt felállott honvédekhez. A zászlóanya 
br. Wesselényi Ferenczné, Wesselényi Mária volt. A zászló 
nehéz fehér selyemből van készítve, nemzeti színű szegélylveL 
Egyik oldalán Magyarország czimere, mely fölött a szent 
koronát két angyal tartja, másik oldalán a király 1110110-
grammja IEL látható. A zászló kettős szalagja nehéz világos-
kék selyembársonyból van ezüst szegélylyel és ezüstös boj-
tokkal. A szalag a zászlóanya ajándéka, a következő ezüst 
hímzések vannak raj ta : az egyik szárnyán: «Légy hív, légy 
kész, egy sziv, egy ész». «Br. Wesselényi Ferenczné, Wesse-
lényi Mária 1870» és a Wesselényi-család czimere. A másik 
szárnyán: «Szót, vért, mindent a szent honért.» «Szilágysági 
m. kir. 45-ik honvédzászlóalj» és Magyarország czimere. 
A zászlónak lándzsában végződő rudjába 30 drb szeget ver-
tek. Az őszi fegyergyakoiiatokat a zászlóalj legtöbbször Zila-
hon végezte. 1873-ban kolera-járvány miatt nem volt gyakor-
lat. 1874-ben vett részt először dandárgyakorlatban a zászló-
alj Nagyváradon szeptember 12-től 24-ig, mikor is Marschalko 
Tamás alezredes féldandárába volt beosztva. 187,") szeptem-
15-től október l-ig ugyancsak Váradon volt a gyakorlat. 
1882-ben Debreczenben, 1885-ben pedig Várad vidékén volt 
a zászlóalj dandárgyakorlaton. 

Hogy a honvédgyalogság szervezete békében is a háború 
követelményeinek megfelelő egyöntetű alapra fektettessék, ő 
felsége 1886 május 22-dikén Bécsben kelt legfelsőbb elhatá-
rozásával jóváhagyta a honvédelmi miniszter azon előterjesz-
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léséi, mely szerint a 92 honvédzászlóalj féldandárokba állít-
lassék össze. így alakult 28 féldandár, melyek mindegyike 
három vagy négy zászlóaljból állott, s 1 28-ig folyószámok-
kal jelöltettek. Ez intézkedéssel tehát megszűnt a szilágysági 
45. zászlóalj, mert belépett a debreezeni 3-dik féldandár kö-
telékébe, mint «szilágysági 4-dik zászlóalj». Megszűnt az 

• S ü l i ! * • * 

b á h ó f l i . t k h v á b y m. k i r . h o n v k i k i y a l o g s á g i l a k t a n y a . 

állandósított század is, helyébe lépett a keretszázad, melynek 
állománya 1 százados, 2 főhadnagy, 3 hadnagy, 1 tiszthelyet-
tes volt, a legénység békeállományát a honvédelmi miniszter 
esetről-esetre állapította meg. A zászlóalj hadi állománya 18 
tiszt és 898 legény volt. A magyar királyi honvédség a leg-
nagyobb átalakuláson 1889-ben ment keresztül. Ez év junius 
23-án kelt legfelsőbb elhatározással elrendeltetett, hogy az 
eddigi keretszázad helyett minden zászlóaljnál 4 század ál-
líttassék fel ép úgy, mint az a közös hadsereg gyalogezredei-
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iiél van A 3 zászlóaljból álló féldandár századai 1 12-ig, a 
4 zászlóaljból álló féldandár századai 1 16-ig számoztattak. 
Julius 1-sején állíttatott fel Zilahon a szilágysági zászlóaljnál 
a debreczeni 3-dik féldandár 13.. 14., lő. és 16. százada. Min-
den századnak a békeállománya volt: 1 százados vagy fő-
hadnagy századparancsnok, 1 alantas tiszt, 1 hadapród tiszt-
helyettes, 1 őrmester, 1 szakaszvezető, 2 tizedes, 2 örsvezető, 
16 közhonvéd, 1 számvivő altiszt, 1 dobos vagy kürtös, 2 tiszti 
szolga, összesen 29 fő. 1890 szeptember havában a honvéd 
gyalogság számára kiadott új szervi határozványok szerint 
megszűnt a féldandár elnevezés, megszűnt egyúttal a zászló-
aljaknak kiegészítő területek szerinti elnevezése is. így lett a 
debreczeni 3-dik féldandárból, debreczeni 3-dik honvéd gya-
logezred s így lelt a szilágysági zászlóaljból egyszerűen 4-dik 
zászlóalj, vagyis a debreczeni 3-dik honvéd gyalogezred 4-dik 
zászlóalja. 1886-ban és 1887-ben a zászlóalj Debreczenben 
végezte az őszi gyakorlatot. 1888-ban a Tápió-Süly vidékén 
tartott honvéd hadosztály-gyakorlatban vett részt. 1889-ben 
féldandár-gyakorlatban Debreczenben, a dandárgyakorlatban 
pedig N.-Várad környékén. Nagyobb szabású vagyis hadtest-
gyakorlatban az 1890. évben vett részt először a Székelyhíd 
vidékén br. Waldstätten János hadtestében. 1891-ben Nagy-
Várad környékén és 1892-ben Székelyhíd környékén Holla 
Kálmán tábornok parancsnoksága alatt dandárgyakorlatban. 
1893-ban ezredgyakorlaton Debreczenben, 1894-ben pedig a 
Balassa-Gyarmat vidékén tartott hadgyakorlaton, mely utóbbi 
gyakorlatnál a berezeg Lobkovitz Rudolf táborszernagy had-
testébe volt beosztva. 1895-ben ezredgyakorlaton Székely-
hidon volt. 1890-ben láttatott el a zászlóalj a Mannlicher-
féle hátultöltő puskával és az eddigi vászon hátibőrönd he-
lyett szőrmés borjúbőrből készült hátibőrönddel. 1893 junius 
15-dikén először szemlélte meg a zászlóaljat Zilahon József 
főherczeg, a honvédség főparancsnoka, mely alkalommal a 
legénység kiképzése és katonás magatartása felett teljes meg-
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elégedését nyilvánította. Első lisztjei a zászlóaljnak: Török 
József őrnagy, zászlóaljparancsnok, Kiss Lipót százados, állan-
dósított századparancsnok, Péchy Mihály főhadnagy, Plietz 
Arnold hadnagy, Petykó Károly hadnagy, Thuri Nagy Dániel 
hadnagy, Vidovich Menyhért hadnagy (vezényelve a 46. zászló-
aljtól), Dr. Ligeti Sándor polgári orvos, Kemenczky Miklós 
hadnagy kezelőtiszt és segédtiszt, Becsky András és Szent-
marjay Lajos tiszteletbeli őrmesterek és ideiglenes liszt-
helyettesek. 

A zászlóaljnak felállításától kezdve 1877 junius 6-ig Tö-
rök József őrnagy volt a parancsnoka, a ki e minőségében 
lelt alezredes és később ezredes is. Török ezredes a 46. gy. 
dandár ideiglenes parancsnokává kineveztetvén, Petrás Gyula 
százados vette át tőle a parancsnokságot, ki azt 1878 juliiis 
27-ig viselte. Utána Kiss Lipót őrnagy neveztetett ki. 1881 
május 1-től Sassv Frigyes százados, később őrnagy, 1882 aug. 
4-től Jeszenszky István őrnagy és 1885-től 181)1-ig Károssy 
Jenő százados, később őrnagy és alezredes, azután Lőrinczy 
Dénes százados, majd alezredes, Sulyok Mór, százados voltak 
a parancsnokai. Jelenlegi parancsnoka Samsula Bezső, őrnagy. 

12. Zilah mint rendezett tanácsú város. 

Zilah önálló törvényhatósági jellegét az 1876. évi XX. 
t.-cz. 1. §-a szüntette meg és azután, mint rendezett tanácsú vá-
ros szervezkedett. Ez az átalakulás sok aprólékos intézkedést 
tett szükségessé. így például az október hó 30-diki közgyűlés 
a mértékhitelesítő hivatalt szünteti meg, illetve ezen hivatal 
szerelvényeit átbocsátja a vármegye közönségének. A novem-
ber 6-diki közgyűlés az új szervezeti szabályzatot tárgyalja, 
egyúttal az új képviselőtestület megalakulása iránt teszi meg 
az előzetes intézkedéseket. Ez a közgyűlés megállapítja azok 
névsorát is, «kik, mint legtöbb adót fizetők, Zilah városnak, 
a rendezett tanácsú városok közé lett sorozásával az újonnan 
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alakítandó képviselőtestületébe magukat felvétetni jogot for-
málhatnak». Virilisek: Éltető Elek, Balogh Károly, Pető József, O J " 

Czell Benő, Szongoth János, Zacharias János, Friedmann Samu. 
Unger Gusztáv, dr. Zoványi József, Szikszai Lajos, Sebess Fe-
rencz, Teleki Kálmán, Török István, Debreczeni Miklós, Ma-
gyarosi István, Lugosi Károly, Kaizler Imre, dr. Nichita János, 
Kis Lajos, Bogdánffy Gergely, Lőrinczy György, Kiss Zsig-
mond, Bárány Lajos, Ábrahám Gábor, Bikfalvi Ferencz, Bik-
falvi István, Pap Imre, Asztalos Sándor, Harmath István. A jú-
lius 6-diki közgyűlés a községi képviselőtestület létszámát a 
városi népesség számarányához képest, a 6000 lélek után 60 
tagban, a vármegye törvényhatósági bizottságába küldendő 
képviselők számát pedig 12-ben (fele választott s fele legtöbb 
adót fizető) állapította meg. A szeptember 21-dikén Varga 
Endre polgármester elnöklete alatt tartott közgyűlés tudomá-
sul vette a m. kir. belügyminiszternek szeptember hó 5-dikén 
41.842. szám alatt kelt s a város önálló törvényhatósági joga 
megszűnését és e hó 4-dikétől Szilagy vármegyébe történt be-
kebelezését tudató rendeletét, a mikor szintén kifejezést nyert : 
a város közönsége az országgyűléshez intézett feliratában fáj-
dalommal. de mégis azon feltételek mellett mondott le ama 
jogról, hogy az újonnan kikerekítendő megye székhelyéül 
történelmi múltja s a közügyek terén elfoglalt álláspontja 
figyelembevételével kijelöltessék és ez törvény útján biztosít-
tassék. A m. kir. belügyminiszternek említett rendelete értei-
mében «szeptember 10-dikétől kezdve a város mint volt tör-
vényhatóság jegyzőkönyvei lezáratván, az írt időtől kezdve az 
ügykezelés a rendezett tanácsú városokra fennálló 1871. évi 
XVIII. és 1876. évi XX. törvényczikkek értelmében teljesítendő». 

13. Közhivatalok. Elöljárók. 

Már Báthori István 1571-diki kiváltságleveléből tudjuk, 
hogy a város első tisztviselője a főbiró volt. Évi fizetése a 
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főbírónak 40 vagy (50 forintból állott; de ezt földek haszná-
latával s egyéb mellékjövedelemmel pótolták. A Senator 20, 
a főjegyző 80, a levéltáros 1(5, a pénztáros «SO írt évi fizetést 
élveztek rendszerint.1 

A város igazgatósági személyzetét és annak díjazását a 
Magyarhonhoz történt visszacsatoltatása következtében 1848-
ban következőleg rendezték: 

A tanács fizetése és más hivatalnokoké: polgármester 350; 
íobiró 300; kapitány 300; öt tanácsos 1000; főjegyző 1(50; 
tiszti ügyvéd 120; községi jegyző 120; levéltárnok 80; telek-
bíró 80; számvevő (50; főadópénztárnok 200; útbiztos mér-
nök 1(50; városgazda (50; sebész 100; két írnok 100; borbiró 
20; bába 40; börtön fel ügyelő 60 frtot. 

Városi közszolgák személyzete: ajtónálló 50; óraigazgató 
24; kéményseprő (5; nyolez hajdú 50 írtjával 400; ezek ru-
házatjára 20 írtjával 1(50; tizenöt erdőőr 8 írtjával 120; bakó 
12; összesen 4082 irt. 

Közhivatalok 1854-ben: 1. Császári királyi kerület: 1 el-
nök, 1 segéd. 3 irnok; 2. kerületi törvényszék: 1 elnök, 5 ta-
nácsos, 1 államügyész, 2 titoknok, 4 adj u n d us, 4 officialis, 2 
accessista, 1 praeticans, 4 diurnista, 1 tömlöcztartó, 9 szolga; 
3. adóhivatal: 1 adószedő, 1 ellenőr; 4. cs. kir. finánczőrség: 
1 respiciens, 1 oberaufseher, 4 fináncz; 5. gensdarmeria 8; 
6. tanács; 7. árvái bíróság: 1 elnök és 2 biró. Városi tanácsi 
közhivatalok ez időtájt: 1 polgármester, 1 rendőrbiztos, 2 ta-
nácsos, 1 jegyző, 1 pénztárnok, 1 adószedő, 1 számvevő, 1 le-
véltárnok. 2 irnok, 1 fő-, 1 alorvos, 2 bába, 1 mérnök és út-
inspector, 1 városgazda, 4 borbiró, 1 kéményseprő, 1 órajár-
tató, 6 rendőrszolga, 1 ajtónálló, 12 erdő-mezőkerülő, 1 bakó. 

A város jogait így írják körül ekkor: Privilégiumai sze-
rint önállású hatóság s szabad tisztválasztás. Mészárlási jog a 
privatusok merő kizárásával kivéve a mészáros-czéhet és 

1 Szilágyi Ferencz: Zilah Történelméből, 10—11. 1. 
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volt megyét, annálfogva, hogy ezek önmagok egy-egy mészár-
székükben húst árulhatnak a városé. Ivoresmárlási jog közös 
a városi polgárokkal, a mennyiben minden polgárok szabadon 
korcsmárolhatnak, de a betelepedni kívánók e jogot 24 ezüst 
rénes forint letételével szerezhetik meg. Vásárvám kirekesz-
tőleg a városi közönségé. A képviselő-közgyűlés elnöke a pol-
gármester. 40 választott taggal.1 

A szabadságharez múltával Zilah városa a kolozsvári 
es. k. katonai kormány parancsnoksága, 1851-ben a deési 
kerületi főbiztosság, 1854 deczemberben pedig, Erdély orga-
nisatiója következtében a Zilahra is tett járásbiztosság alá 
rendeltetett, a mikor egyszersmind Somlyóról a kerületi tör-
vényszéket is áttették ide, átadván ennek hivatali helyiségül 
a város tíz évig ingyen használatra a tanácsházat, magának 
csak a földszinten, a kaputól jobbfelől eső három szobát tar-
totta mes'. O 

Most székhelye a város, mint tudjuk, a vármegye tör-
vényhatóságának, kir. tanfelügyelőségének, államépitészeti hi-
vatalnak, pénzügyigazgatóságnak, kir. törvényszéknek, ügyész-
ségnek. csendőrszakasz-parancsnokságnak, erdőgondnokság-
nak, járási főszolgabírói hivatalnak, van járásbírósága, köz-
jegyzői, adó-, posta- és táviróhivatala stb. 

1848-ban a tisztikart ekként alakította meg a választó-
polgárság: polgármester Kiss Károly, főbiró Deáki Samu, kapi-
tány vagy rendőrigazgató Ábrahám Gábor, tanácsosok Werőtzi 
Sándor, Sebess Miklós, Zoványi Samu. Péli József (f 1853), 
Varga András (1849 áprilisben a Hunyadi-honvédhuszárokhoz 
állott), főjegyző Debreczeni Miklós (1849-ben Varga helyébe 
senatorrá választatott), aljegyző Lugossi Károly (1849-ben Deb-
reczeni helyett főjegyző lett, 1850-ben pedig lemondott), szám-
vevő Szentpéteri Kristóf (f 1850), telekbiró Pap József, levél-
tárnok Mák Ferencz, közügyvéd Lugossi Ferencz. Majorsági 

1 Sárga könyv 339—340. 1. 
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pénztárnok, Gergely Sándor, aljegyző 1849-ben Kiss Ignáez. 
1848 július 20-dikán a Kiss Károly elnöklete alatt tartott 
közgyűlésén jelen voltak: Werőczi Sándor, Sebess Miklós, 
Zoványi Imre, Péli József, Warga Endre tanácsnokok, Ábra-
hám Gábor kapitány, Debreczeni Miklós fő-, Lugossi Károly 
aljegyzők. Képviselők: Werestói Sándor, Hí 1 i Ferencz, Bik-
falvi Mihály, Bányai János, Seres Samu, Orbán János, Sza-
kács Ferencz, Szilágyi János, Pap József, Polgári Lajos, Demes 
Márton, Balog János, Orbán Károly, Deáky Lajos, Kiss Ferencz, 
Weress János, Gergely László, Pap József telekbiró, Zerif Ja-
kab, Kis Lörincz, Orbán Sándor, Asztalos Sándor. E tanács 
a szabadsághareznak 1849 utolsó évnegyedében történt teljes 
legyőzése után egész az 1850. év végéig hivataloskodott, akkor 
restauráltatott és hivatalnokká lettek 1851 január 1-éig: pol-
gármester Polgári Lajos; tanácsosok Lugossi Boldizsár, Sebess 
Miklós (1863-ban megyei másodalispán), Haratsek István, rend-
őrigazgató Zoványi Imre, aljegyző Porczel Ádám, számvevő 
Szentpéteri Kristóf, pénztárnok Gergely Sándor, levéltárnok 
Kiss Lörincz, városgazda Asztalos Sándor. 

1855 július 1-én a tanácsot és communitást újból szer-
vezték, Polgári Lajost polgármesternek újabban is megválasz-
tották. Tanácsosok lettek: Sebess Miklós és Gergely László, 
rendőrbiztos Zoványi Imre, titoknok Portzel Ádám, pénztár-
nok Gergely Sándor (mint megyei első alispán f 1863), adó-
szedő Lugossi Boldizsár, városgazda Asztalos Sándor, írnok 
Balog János (f 1857), városi orvos Bereczki Károly, sebész 
Kollát Bálint, baromorvos ilj. Veress János. 

Polgári Lajos 9 évig s 8 hónapig folytatott polgármesteri 
hivataláról 1800 augusztus 19-dikén mondott le, új választásig 
Sebess Miklós tanácsost helyettesítették. Sebess Miklóst még 
ebben az évben polgármesterré választották, a ki 1861 már-
cziusig működött. 

Az 1860 október 20-dikán kelt császári diploma által a 
magyar alkotmány visszaállíttatván, a városi tanácsot és kép-
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viselő-közgyűlést is szabad választás útján újból rendezik, a 
midőn is 1861 márczius 25-dikén megalakul az új tanács: 
polgármester Deáki Lajos, főbiró Lugossi Károly, kapitány 
Varga Endre, tanácsosok Zoványi Samu, Czell Béni, Harmath 
István. Pap József, Luka Sándor, telekbiró Márkus Samu, 
főjegyző Szilágyi János, alügyész Sámi Imre, levéltárnok Szi-
lágyi B. János, pénztárnok Bucsi József, útbiztos Bucs István, 
ügyész Dombi József. 

A magyar országgyűlésnek 1861 augusztus 22-dikén tör-
téni feloszlatásával ismét ideiglenes állapot következett az or-
szágra, ennek következtében ez a tanács visszalépett, de az 
újabbi szervezésig helyt maradni rendeltetett. Midőn a várost 
e közben folytonos katonai executióval terhelték a megtaga-
dott királyi adóért, eddigi önállósága felfüggesztésével a megye 
hatósága alá rendelték, hogy ezeknek a nyomatásoknak vala-
hára véget vessenek, oly feltétel alatt, hogy a város önálló-
ságát és a vármegyétől való függetlenségét meghagyják, hiva-
talra vállalkoztak s ideiglenesen be is állottak 1862 február 
27-dikén: polgármester Polgári Lajos, főbiró Zachariás János, 
kapitány Kiss Lőrincz, tanácsosok P. Ábrahám Gábor, Pap 
József id., Yineze Ferencz, Kiss Tamás, főjegyző Kovács Já-
nos, aljegyző Fejértói József, pénztárnok Bucsi József, ügyész 
ifj. Pap József.1 

A város tisztsége 1861 november hó 18-dikán lemondá-
sát megokolta a következőképen: «Midőn Zilah város tanácsa 
s választott esküdt-közönsége ezelőtt nyolcz hónappal megala-
kúlt, magát az 1848. 23-dik t.-cz. értelmében szervezte, a meg-
koronázandó törvényes király s alkotmány hűségére feleskü-
dött, ugyanakkor hites kötelességének ismerte elvül kimondani, 
hogy e hatóság csak az országgyűlés által hozott s királyi eskü-
vel szentesített 1848-diki törvények szerint fog eljárni, hogy a 
város területén eddig fennállott alkotmányellenes hivatalokat 

1 Sárga könyv, 18—22. 1. 
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megszűntüknek tekintendi, mert csak honi törvényeink szerint 
intézkedhetvén, rendeleteket törvényeink s alkotmányunk el-
lenére el nem fogadhatunk, törvényellenes orgánumokká! nem 
érintkezhetünk. E törvényszerű határozat életbe léptetésére, 
kerülve a forradalmat, mely nyerni akar s a törvénynek fölébe 
emelkedni törekszik, holott mi ennek maradandó oltalma alatt 
keressük üdvünket, boldogságunkat: sehol semmi erőhöz nem 
nvúltunk, végzésünkkel kötelességünket teljesítettük s a tör-
vény iránti rendíthetetlen hódolatunkat, mint egyik polgári 
erényünket fejeztük ki, az országgyűléstől várván a sérelmek 
orvoslását s a fejedelem és nemzet közt leteendő béke ren-
díthetetlen alapját. De fájdalom, a béke nem sikerűit, a jogos 
és törvényes kívánalmak visszautasíttattak, az alkotmány kép-
zelt visszaállítása helyett az absolutistikus rendszerrel való küz-
delem lépett előtérbe, az országgyűlés feloszlattatott, az alkot-
mány életének szabad levegője, a megyei köztanácskozások 
minden igaz ok nélkül betiltattak. 

A volt es. k. hivatalnokok, adószedők, a közigazgatás or-
gánumaitól függetlenül, ezek tiszti tekintélye kisebbítésével, 
eddigelé nem birt hatalommal működtek. S nemcsak tetszés 
szerinti katonai adóvégrehajtással terhelték a népet, hanem 
alkotmányos tisztviselőket sem átallottak magán sérelmeikért 
elfogatni, rabmódra kisértetni. Hallgatva ostromállapot hoza-
tott be. Fejünk felett idegen fenyítő törvény Damokles kardja 
lebeg. 

Törvénytelen adó elvállalására s fölhajtására kényszerít-
tetünk; hasztalan nyitjuk fel a törvénykönyvet, idézzük sza-
vait, például az 1790—91-diki XIX. törvénvczikket, mely így szól: 
nem kevésbé méltóztatik ő Felsége a Magyarország s kap-
csolt részek rendeit arról biztosítani, hogy bárminemű subsi-
diumok, akár készpénzben, természetiekben és újonczok állí-
tásában álljanak, sem a karok és rendekre, sem a nem neme-
sekre királyi parancsszó által nem fognak rovatni, sőt még 
önkéntes ajánlat ürügye alatt, bármi czím alatt is, országgyű-
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lésen kívül, nem követelhetők. A fogyasztási adónak fölsze-
désével s beszolgáltatásával akarnak terhelni, mi miatt már 
3,960 forint statuskölcsön kötelezvényünket el is foglalták. Eze-
ket mi, mint alkotmányos tisztviselők, hogy az önkény esz-
közéül használtassunk, nem engedhetjük s miután mi ily al-
kotmányellenes elemmel a hatóságunk alatt álló téren meg nem 
férhetünk, belátván azt, hogy a kijelölt törvényes úton többé 
sikeresen nem működhetünk, mint felelős testület, kötelessé-
günknek érezzük, önként feloszolni s tiszti állomásunkról le-
mondani. így ha legalább nem használunk a hazának, törvény-
telen intézkedéseinkkel nem ártunk, megtartottuk a törvényes 
tért. nemcsak meggyőződésünknél fogva, hanem mivel a tör-
vény rendelte s eskünk parancsolta, magányunkba vonulunk 
vissza, míg a honból elköltözött béke, remény és igazság újból 
visszaköltöznek, s a törvényes tér ismét elfoglalható leend».1 

1867-ben a magyar minisztérium kineveztetvén, az alkot-
mányos választás megindúlt mindenütt. Zilahon 1867 április 
23-dikán választották meg a tisztikart ekképen: polgármester 
Varga Endre, főbiró Kállai József, rendőrigazgató ifj. Szilágyi 
B. János, tanácsos (bűnügyi előadó) Zovánvi Samu, főjegyző 
(polgári előadó) Deáki Albert, számvevő tanácsos Ditrich Já-
nos, árvái tanácsos Sámi Imre, gazdasági tanácsos Harmat 
István, aljegyző Fejértói József, iktató Seres Károly, telekkönyvi 
előadó Dózsa Elek, iktató Kaizler Sándor, pénztárnok Dohai 
Sándor, levéltárnok id. Szilágyi B. János, útinspector Aszta-
los György, városgazda Hank Samu, később Almási Farkas, 
főorvos dr. Zovánvi József, sebész Dombi Elek, állatorvos Szer-
vatzius Károly, tiszti ügyész Lugosi Károly, adószedő Krájnik 
József, törv. írnok Eder Szilveszter, főbírói írnok Ábrahám Már-
ton. telekkönyvi Gyöngyösi József, később Herezeg Károly, dij-
nokok Klósz Rezső és Fekete Endre, főerdész Hámp Ferencz, es-
küdtek Híri Ferencz, Dull Ferencz, Orbán Károly, Molnár Ká-

1 Zv. lt. Közgij. Jkömjv, 1861, 331. sz. 
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roly, Orbán Sándor, Keresztes Sándor, Szilágyi András, László 
Kristóf, Fejérdi Ferenez, Seres Samu, Ábrahám János, Nagy Fe-
renez, Baczó Gábor, Molnár Lajos, Fazekas József, Papp Mihály, 
Zaíiri László, Papp József, Érsek Samu. Lugosi Ferenez, Ber-
ezeg Károly, Seres Lajos, ilj. Ábrahám Gábor, Polgári Lajos, 
Bogdáni! Gergely, Nagy Sándor, Asztalos Sándor, Megyesi Jó-
zsef, Czell Benő, Bikfalvi István. Fejér József, Luka Sándor, 
Császár János, Balog Henrik, Biró Ferenez, Deáki Lajos, Jung 
János, Takáts Károly. Kollár Dániel, Márkus Samu, Kürti Miklós, 
Wittenberg Adolf, Bereezki Károly, Kiss Menyhért, Szigyártó 
Samu. (iovrik József, Török István, Dávid Pál, összesen 48. 

Az alkotmányos tisztikart május 1-sején eskették föl és 
teendőit ekkor az meg is kezdette. 

Tisztviselők fizetése 1861-ben: polgármester (420 ezüst), 
441 osztrák f r t ; főbiró (360), 378; kapitány (360), 378; négy 
tanácsos á 250 (1000), 1050; mezőrendőr (300), 315; főjegyző 
(250) 2621

 2; aljegyző (200), 210; tiszti ügyész (160), 168; telek-
biró (160), 168; levéltárnok (160), 168; számvevő (100), 105; 
allodialis pénztárnok (250), 2621

 2; hadi pénztárnok (200), 210: 
útbiztos (100), 105; városgazda (100), 105; sebész (120), 126; 
két irnok á 150 ezüst frt (300), 315; bába (50), 52 V2; két rend-
őrszolga á 95 frt, 14° 2i ezüstpénz (66614/2i), 700; pálinka-
ellenőr (95%i) 100; négy pálinkabiztos á 478/21 (189u/2i), 200; 
tizenkét erdőkerülő á 911 21 <114(i

21), 120; négy borbiró á 5 frt 
(20), 21; óraigazgató (30), 31 V2; kéményseprő (16), 168/'io; bakó 
(12), 126

 10; főorvos (300 ezüst), 315 osztrák forint. 
1864-ben polgármester Yincze Ferenez, főbiró Zachariás 

János, kapitány Kiss Lőrincz, főjegyző Kovács János, aljegyző 
Fejértói József, levéltárnok Szilágyi János, pénztárnok Dobai 
Sándor, útinspector Fekete András, városgazda Kele Lajos, fő-
erdész Hamp Ferenez. tanácsos Ditrieh János, Papp József, 
Harmath Mihály, Kállai József. 

1867-ben a tisztviselők fizetése: polgármester 500 forint, 
főbiró 400, kapitány 400. tanácsosok, főjegyző és árvaszéki elő-
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adó 300—300, tlkvi igazgató, iktató s vezető, tiszti ügyész 400 
400, közig, aljegyző és iktató, pénztárnok 250—250, adószedő 
és levéltárnok 200—200, főorvos 300, alorvos 150, törvény-
széki iktató s egyszersmind elnöki irnok 200, útbiztos 150, vá-
rosgazda 100. erdész 300 Irt és 100 frt lakpénz, állatorvos 50, 
telekkönyvi irnok 200, tanácsi Írnokok 150 150, díjnokok 
120- 120, szülésznő és órajártató 60—60, kéményseprő 12, bör-
tönőr 120, nyolcz rendőrszolga á 100, 800, négy erdőkerülő 
á 80. 320, két béres á 96, 192, egy csordás 10, nyolcz mező-
kerülő á 2, 16, négy borbiró á 55 frt 25 kr., 221, bakó 10 frt. 

1876-ban tisztviselők : Varga Endre polgármester, Kis Ernő 
főjegyző, Gazda Lajos aljegyző, Seres Károly, majd Péntek 
Farkas kapitány, Zaehariás János, Körösi László tiszti ügyész, 
Czell Lajos és Szilágyi B. János gazdasági tanácsos, Herezeg 
Károly pénztárnok, Hamp Ferencz erdészmérnök, Korbuly 
József ellenőr, majd pénztárnok, Asztalos György közmunka-
felügyelő, Germárz Tivadar állatorvos, Ábrahám Gábor szám-
vevő, Szilágyi János levéltárnok. 

A város polgármesterei 1848 1896-ig Kiss Károly, Pol-
gári Lajos, Lőrinczi György, Vincze Ferencz, Varga Endre, Se-
res Károly, Dózsa Elek és Péntek Farkas, a kit báró Diószeghy 
Zsigmond követett a polgármesteri székben. 

A városi igazságszolgáltatás vezetésére, mint tudjuk, fő-
birák is voltak; ez az állás 1872-ben szűnt meg. 

ík. Országgyűlési képviselőség. 

Országgyűlési követeket küldött Zilah Szebenbe: 1710. 
1718. 1722, 1737, 1742. 1743, 1746, 1750, 1751, 1759, 1761, 1772. 
1775, 1790, 1791, 1793; Kolozsvárra 1833, 1834, 1837, 1841. 
1842, 1843; Pozsonyba 1847; Pestre 1848. 1861, 1865, 1869. 
1872. 1875. években. Mint taksás hely, két követet küldött az 
erdélyi országgyűlésre (1718 1848). 

1869-ben Zilah és Kraszna vármegye választókerületében. 
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mely, mint már másutt is láttuk,1 Zilahhal együtt küldött 
követet, Deáki Lajost, mint a kit 1865-ben is megválasztott s 
a ki követe volt, választotta meg újból az ellenzék. 

Az 1869. évi április 20-dikára hirdetett országgyűlésre a 
képviselők választása és a pártok alakulása az egész ország-
ban nagy zavart, sőt kedvetlenséget szült, mondja egy 
följegyzés volt jobboldali és ellenzéki párt, kiknek egy-
mással való ellenségeskedése, ha netalán örök időre nem is, 
de nagyon késő időig emlékezetes marad. A választásoknál, 
mint szinte két ellenség, állott szemben a nemzet egymással, 
önnönmagával. «Isten őrizze a nemzetet több ily választástól».2 

A régi követi utasítások közül kiválik az 1790-diki uta-
sítás, a mely a város azon időbeli képét is érdekes világí-
tásba helyezi. Altalános érdekű pontjain kívül minket köze-
lebbről érint az a pont, a melyben azt kívánják, hogy az 
ország nagyobb hivatalaira a partiumból válogassanak alkal-
mas egyéneket. A városnak már ismert kiváltságos leveleit is 
útra teszik, hogy azoknak újabb megerősítése iránt is eljár-
janak a követek, a kiknek a sóárulás és hídvám régi jogai-
nak visszavivása is fontos feladatuk, mert egyebek mellett 
roppant nagy a város kiadása a Meszesen levő utak jókar-
ban tartására. Halaszthatatlan a tisztviselői fizetések rende-
zése; mily csekély a szenátori s jegyzői fizetés! Az iparoso-
kat nem lehet itl megadóztatni úgy, mint másutt, mert a 
város lakosainak az ipar csak mellékfoglalkozása. 

Ez a «privilegiált nemes Zilah városából az erdélyi kö-
zönséges országgyűlésre küldött követeknek írott instructio» 
egyébiránt így hangzott: 

Megérkezvén követeink az országgyűlés tartásának he-
lyére, köteleztetnek legelőször is a többi erdélyországi nemes 
vármegyék és székhelyek, úgy a privilegiált szabad városok 
követeivel közönségesen egyetértve, a méltóságos gróf guberna-

1 V. ö. I. k. 491. 1. — 2 Sárga könyv, 32. 1. 

Dr. PETHI MÓR: Szilágy vármegye monographiája. II. 
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tor és miniszterelnök urak ő exczelleneziáinak hitelező leve-
lüket beadván, magukat és szegény városunk részéről való sé-
relmeinket is orvoslás végett bejelenteni, melynek utána el-
kezdődvén az országnak rendes gyű lés-tartása, könnyen lehet 
gyanítani, hogy abban az országot közönségesen illető dolgok 
fognak legelőször is elővétetni; minemüek: 1. a Leopoldinum 
diplomának, mely kétrendbeli példány útmutatása szerint pub-
likáltatott is sub Lris A., B., C., ismét helyreállíttatása, vagy 
valami részben az ország javára megeshető változtatása; 2. az 
ország főtiszteinek törvény szerinti és az ország által a feje-
delem megerősítésével való tételek; 3. a négy reeepta religió-
nak szabados folytatása, úgy az azon levő alkalmas személyek 
hivatalra való felvétele; 4. a vallás sequilibriumának elromlása 
után. az ecclesiai akármi névvel nevezendő benificiumoknak, 
templomoknak, iskoláknak törvény útján kívül lett elvéte-
tése és azok visszavétele; 5. országunk közönséges törvényei, 
diplomái, akár közönséges társaságok, eeelesiák vagy városok, 
akár különös személyek privilégiumai, donatiói. armalisai s 
akármi néven nevezendő collatioi; 6. minden dicasteriumokra. 
montanisticumokra, salinare és akármiféle cameratieum ofíi-
ciumokra való felvétetése a hazafiaknak, az approb. constitutio 
3-dik része 17-dik titulusa szerint való minden esztendei tar-
tása a disetának; 7. a közönséges adónak meghatározása; 8. a 
haza mind közönséges, mind törvényes dolgainak magyar nyel-
ven való folytatása; 9. a hazának nem missile mandatumok-
kal. hanem törvény szerint való folytatása; 10. a postaié és 
mindenféle cameratieum offieiumoknak nem mástól, hanem az 
országtól való függése; 11. az úgynevezett apostasiának örö-
kösen való eltörlése; 12. a különböző vallású házasságban 
való törvényes rendelések; 13. a sónak az approb. const. 3. 
része, 15. tit., 2. art. és a compillat. const. 3. része, 16. tit., 
3. art. szerint való árra szabása; 14. az ország nagyobb hi-
vatalaira ezen úgynevezett partiumból való alkalmas szemé-
lyek alkalmaztatása; 15. minden reeepta natiónak akármelyik 
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országunkban levő szabad városokban lehető megtelepedhe-
lés; 16. a harminezadoknak, nevezetesen a két magyar haza 
között vagy reguláztatása, vagy egyáltalában való eltörlése; 
17. a manufacturák és gyárak, nemkülönben minden helyes 
commerciumok helyes felállítása; 18. az iskolákban folytatni 
szokott tanulás módja és a tanulóitjaknak tudományuk öreg-
bítése végett idegen országokra szabados kibocsáttatása; 19. a 
vármegyék és városok status personalisainak és azok fizetései-
nek illendő meghatározása; 20. a domestica eassáknak felállít-
tatása; 21. a guberniumnak Kolozsvárt való maradhatása ; 
22. a prsetorialis házak és conservatoriumok applaeidálása és 
végre 23. az igazság kiszolgáltatása módjának ősi törvényünk 
szerint való folytatása. 

Mindezek a midőn előfordulnak, követeink városunk ré-
széről a nemes vármegyék, székhelyek és szabad városok 
követeivel szorgalmasan egyetértvén, összevetett vállakkal azon 
igyekezzenek, hogy a fentebb illetett pontok hazánk törvényei 
útmutatása szerint és a közönséges jóra ezélozva, határozhas-
sanak meg és munkálkodtassanak ki. Ezen fentebb megírt 
dolgok véghezmenvén, vagy ha véghez nem mennének is, 
arra követeink módot és alkalmatosságot találván, köteleztet-
nek. az ország nagyjainál előre eljárni és azokat arra deme-
rialni, hogy az alább specificálandó privilegialis leveleket be-
adván a diaetára a következendő felséges fejedelemnek megerő-
sítés végett ajánlani alázatosan méltóztassanak. Kihez képest 
1. legelsőbben is a néh. b. e. első Leopold császártól 1699-ben 
confirmáit és egy volumenben levő hétrendbeli privilegialis 
leveleinket; 2. Ulászlótól 1496-ban; 3. Lajos királytól 1519-ben 
engedtetett privilégiuma; 4. 1496-ban Ulászlótól és 5. Lajos 
királytól 1519-ben az úgynevezett Jus gladiiról emanált privi-
legialis leveleinket; 0. Báthori István fejedelemnek 1571-ben a 
városunk tisztei szabados tételéről adott privilégiumát, egy e 
végre készítendő könyörgő levél mellett adják be. mely kö-
nyörgő levélben a fentemlített privilégiumoknak a leendő fel-

3 4 * 
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séges fejedelmünk által való megerősíttet és végett nyerendő 
ajánlásán és az országnak közbevetésén kívül felfedezzél, hogy 
noha városunk nemcsak közönségesen, hanem annak különös 
lakosai is a sóárulás ezelőtti ususában voltak, sajnosan kell 
mindazonáltal éreznünk, hogy ezen szokásnak ellenére a só 
áruihatásának beneficiumával nemcsak hazánkfiai közül egy 
is nem élhet, hanem tetemes sérelmünkkel, ezen sót, a nielv 
városunknak közönséges hasznára igen szembetűnhetőképen 
szolgálhatna, idegen veszi. Minthogy pedig szegény városunk 
különben is mind az igen nagy országútjában való létele miatt 
terhes vecturával, mind pedig egyéb terhekkel, azonban pedig 
most a d u is feles passivum debitummal már sok esztendőktől 
fogva terheltetik, melyeknek depuratiojokra vagy igen kevés, 
vagy majd semmi fundust nem talál, arra való nézve igaz kéré-
sünket úgy törekedjenek követeink előmozdítani, miszerint e 
részben is régi ususunkban, avagy csak annyi részben is vissza-
tétethessünk, hogy ezen nevezetes benéficiumot nem egy ide-
gen, hanem ily nagy terhet hordozó közönség vehesse, annyi-
val is inkább, hogy ezen jövedelmet, mint ő felségének min-
denkor megmaradandó vivum serariuma, akármi módon Joli-
ban megérdemelheti. Szükséges lészen az említett könyörgő 
levélbe azt is okvetetlen beletenni, hogy mivel ezen város nagy 
országútjában lévén, abból sok felé kiágazó utakon, a mint 
az arról való Testimonium és arról kelt Inquisit. Relatoria is 
bizonyítják, csak kétfelé 25, a többi utakon pedig több mint 
32 híd és töltés kívántatik. Ezeken kívül pedig ama neveze-
tes nagy Meszesen levő nehéz utakat minden nagy esőzés al-
kalmatosságával százankint odarendelt emberrel egynéhány 
napig kell újra csináltatnunk, annyira, hogy ha ezeket kü-
lönben is igen sok terhekkel küzködő városunk szorgalma-
tosan nem csinálná, mindenfelé járhatatlanok lennének az in-
nen kimenő utak. A honnan ily sok fáradságunk megjutal-
maztatása végett az emberi emlékezetet felülhaladott időktől 
fogva a hídvám-szedésnek ususában volt, mely usust, hogy 
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helységünk valamely privilégiumon fundálhatott, a sok revo-
luliós idők, városunknak mind az ellenségtől, mind a tolvajok-
tól sok izben való elprédáltatása, úgv nemkülönben archívu-
munkban csak magukra heverő királyi függő pecsétek könnyen 
hihetővé tesznek, erre nézve ezen s ily nagy fáradságnak nem 
megjutalmaztatása, hanem avagy csak ilyen kicsiny részben 
való kipótlása végett elvett bidvámunkat is visszaadatni instál-
jak. Abban az esetben pedig, ha az országban levő tisztviselők 
fizetésének meghatározásakor a városok tisztviselőinek is a 
fizetésük meghatározásáról szó fordulna elő, tehát ekkor, vala-
min! ezen városnak nagyságához képest sokrendbeli ügyes-
bajos dolgait és közönséges nagy szolgálatokat, úgy nemkü-
lönben az ahhoz nem mérsékleti, csak 20 forintból álló senatori 
kevés fizetésnek, hasonlóképen az egy által semmiképen végbe 
nem vihető fáradságos munkának két nótárius által folytatni 
szokott dolgoknak csak 30 forintokkal való csekély jutalmaz-
tatását felfedezvén, ezen kevés fizetéseket nemcsak azért sza-
porítani teljes tehetségük szerint törekedjenek, hogy a jobb 
fizetésre alkalmasabb személyek állíttatván, a törvény és ezen 
város terhes dolgai folytatása mellé, azoknak jobb móddal 
való folytathatása iránt reménység lehetne, hanem kiváltké-
pen azért, hogy ha ezen kevés fizetésnek növekedése nem re-
méltethetnék, mind a senatori, mind pedig kivált a notariusi 
székek üresen fognak maradni ; a közönséges adóról egy-
általában szó fordulván elő az országgyűlésen, követeink kö-
telesek lesznek az ország előtt kinyilatkoztatni, hogy mivel 
városunkban a kézi mesterségek nem a más nagy királyi vá-
rosoknak példája szerint gyakoroltathatnak, hanem azok csak 
akkor miveltethetnek ezen helységben, a midőn a földmíve-
lés, szőlőmunka és a tetemes vectura engedhetik, következés-
képen azok itten olyan beneficiumoknak nem tartathatnak, 
melyekre a eapitalis taxának oly nevezetes növekedhetése irat-
tathatnék, azért a nemes haza ezeket méltó tekintetbe vévén, 
contribuenseinkre a közönséges adót nem a több városbeli 
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és mesterségeket divatjában folytatható mesterembereknek pél-
dája szerint, hanem vagy azokra semmit sem. vagy legalább 
sokkal alább való tekintetben vétessenek fel. 

Utoljára, minthogy ezen instruetióban mindenek meg nem 
határoztathattak és be nem iktathattak, azért követeink mind-
azoknak kimunkálására, valamelyeket más vármegyék, szék-
helyek és szabad városok követeinél lévő instruetiókban a 
miénkkel nem ellenkezőket és a dolgok folyásához s környül-
állásaihoz képest hazánk boldogságának előmozdítására szüksé-
gesnek látnak, hazafiúi egész indulattal és törekedéssel véghez-
vitelekre köteleztetnek, ellenben pedig hazánk boldogítása és 
törvényes szabadsága ellen való akármely projectumokban 
hogy megegyezzenek, ezennel eltiltatnak és tudósításokat min-
den 8-ad nap alatt tenni tartoznak. 

Ezt az utasítást az 1792-diki országgyűlésre már kibőví-
tették; hangsúlyozták egyebek mellett a város különös juris-
dictióját, majd pedig abbeli sérelmöket, hogy a főkormány-
szék nem respektálja a városnak a biróválasztást illetőleg a 
Harmonialis Contractus biztosította jogát. 

Ismerjük meg ezt a toldalékot is a következőkben: 
Viszont a mostani 1792-ben tartandó országgyűlésre ren-

deltetett követeinknek ezen írott instructio és az azok szerint 
készült s a tavalyi országgyűlésen benyújtott gravaminaink-
nak kihozott mása kezükbe adatván, ezekhez adandó újabb 
instruetiójok lészen ez alább ír takban: 1. ezen tavalyi írott 
instructio és orvoslás végett benyújtott gravaminaink (azon egy 
positión kívül, melyet pro addito egyik tavalyi követünk ma-
gától tett gravaminaink közé) miben legyenek, az országnak 
minemű végzése vagy consequenter felséges fejedelmünknek 
minemű kegyelmes resolutiója vagy decretuma lett vagy leend, 
azoknak orvoslásuk s megadásuk iránt; ezekre szorosan vi-
gyázni, végére menni, tudakozódni, azokat, ha a dolog úgy 
hozza magával, kezűkhez venni kötelessé tévén, szükséges 
módosításokat is tegyenek; nevezetesen 2. ha oly dolgok for-
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dúlnának elő, melyek a mostani országgyűlésen városunkat 
is illetnék vagy adatnék fel, ezekben vagy a közönséges jót 
munkálódni, vagy tudósítások által a communitást megkér-
dezni éppen el ne mulasszák és valami szín alatt el ne hall-
gassák követeink: 3. jóllehet a felséges királyi fő igazgató-
tanács kegyelmes commissiójában az ő felsége decretuina sze-
riül a homagialis hitnek letételében és arról készítendő in-
s t rumentumban 1 az 1741-dik esztendőbeli norma szerint a 
más vármegyével egyesülve parancsoltatni látjuk, mindazáltal, 
mint a nemes vármegyétől különös jurisdictióval néhai feje-
delmeinktől privilegiáltatott városunk, különös regalis mellett 
deputatusaink által kelletik megjelennünk a nemes ország 
gyűlésein és több feltett okaink mellett ezen mostani ország-
gyűlésre a végett benyújtandó könyörgő levelünket bemutatni 
és annak kinyerhetésén szorgalmatos igyekezetekkel munká-
lódni, elbocsátott követeink ismerjék szoros kötelességüknek. 
Egyszóval 4. ezen mostani országgyűlésnek, mind a mult or-
szággyűlésen feladottakra, mind a mostanában előfordulan-
dókra nézve levő czéljait szorgalmatos jelenlétükkel s figyel-
metes vigyázásokkal megértvén s kitanúlván, valamelvek az 
egész ország, vagy különösen is városunk boldogságára néz-
nek s láttatnak lenni, azokban, ámbár ezen írott instructio 
specifice nem szólana is, elbocsátott követeink a tiszta, igaz 
és jó lelkiismeret szerint tőlük lehető s kitelhetőképen mun-
kálkodni tartozó hivatali kötelességük lészen; 5. ugyan kö-
veteink egyetértvén a többi követekkel, a műveseknek, keres-
kedőknek, cselédeknek és napszámosoknak, a szerfelett való 
árak miatti regulátioját illetőleg azok orvoslásának módján és 
erején munkálkodjanak; ö. privilégiuma lévén városunknak 
a bíróság szabados választása és tétele iránt a városunkban 
régtől fogva végzett harmonialis contractusunk tartása szerint, 
két statusból, ú. m. : nemesi és civilisből, miben a guber-
nium által megakadályoztatott.2 

1 Okirat. — 2 Péchy István családi levelei közt Sárközújlakon. 
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15. Egyházai. 

Református egyházáról már szóltunk műemlékeink közt. 
Tudjuk, hogy az egyházi kormányzat általános történetében 
is szerepet vitt, mint a hol gyakran tartottak közzsinatot. 

1585 márezius 31-dikén Báthori Zsigmond erdélyi feje-
delem ajándékozott Zilah városának egyházi czélra (in usus 
Ecelesise) egy házas-telket s az utána való szőlőt a Nagyinál-
hegyen s egy kertet. Ez a házastelek, mely a Szent-keresztről 
nevezett templom és Czecz Márton telke között fekszik, Zilah 
városával az erdélyi katholikus püspökség birtoka volt; az 
1555-diki kolozsvári országgyűlésen síecularisáltatván, ment ál 
a fiscus birtokába, de már a Zsigmond adományozása előtt 
Báthori István átengedte Zilah városának. 

A régibb időben Zilahon egy primarius pap volt. a ki, 
ha vagyoni állása engedte, tarthatott az őt illető féltizedből 
secundarius papot, azaz káplánt. 

A két papságot egyenlő joggal és fizetéssel az 1720-dik évi 
február 20-dikán Szatmáron tartott synoduson állították fel, s 
ezzel az egykori káplánság megszűnt. 

1720 előtt a pr imarius papnak rendes fizetése a követ-
kező volt: a dézsma fele, a paniti hídvám fele, karácsonyra 
jó három szekér fa, keresztelés után 3 dénár, esketéstől 
semmi, halott felett való prédikáczióért 1 forint. Tartozott e 
mellett az iskolamesternek asztalt tartani. 

A zilahi prédikátorra vonatkozólag, kinek a jövedelmét 
elvették s helyébe pápista papot akartak hozni, 1609 október 
9-dikén úgy intézkedik a kolozsvári országgyűlés, hogy a jö-
vendő gyűlésig minden az eddigi állapotban maradjon.1 

1576-tól 1750-ig a zilahi papok Báthori István adományá-
ból a dézsma felét kapták fizetésükben. 1751-ben báró Bor-
nemissza Ignáez kincstárnok rendeletéből Dobra Péter kir. köz-

1 Szilágyi Sándor: Eni. f)rszd<j(jij. Emlékek, VI. köt. 
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ügyigazgató két irnok kíséretében kiszállva, karhatalommal el-
vették a protestáns papoktól a dézsmát s az erre vonatkozó 
adományleveleket is. 

1777 jmiiiis 13-dikán Mohai János, a város református 
papja, a zilahi összes dézsmák egyenlő felerészeért, mit régi 
idők óta birt az eeclesia, tiltakozik a kolozsmonostori konvent 
előtt.1 

A templom szószékét kőből Márkus Sámuel és Éltető 
Péter építtették, «festéssel ékesíttette» Vásárhelyi Mihály, a 
fölötte álló «koronát az istenházálioz buzgó szeretetből» Kis 
Ferencz s V. Bányai Katalin készíttették, a kántori karzatot 
Biró Sándor főbiró és Polgári Sándor, szenátor festették 
meg, a mely, valamint az orgona, korona, Kistner Mihály 
kolozsvári orgonacsináló munkája (1789). A kántori kórussal 
szemben álló kőkart 1796-ban Arach András s neje Márkus 
Borbála, a templom északi részében levő karzatot 1820-ban 
a tímár czéh, a déli ágában levőt pedig szintén ekkor a csiz-
madia czéh készíttette. A csizmadiák kara felett a falon a 
város czímerét is megtaláljuk 1569. évszámmal. Az úri szent 
asztalt 1788-ban Éltető János és Kerekes Mária csináltatta. 

A toronybeli órát 1845-ben készíttették, a nagyobbik 
harangján 1717, a kisebbikén 1704 a legrégibb évszámok; 
egy használatlanul heverő elhasadt csengettyűje 1604-ből 
való. Klenodiumai közt legrégibbek egy óntál, melynek szeg-
letén 1588. évszám áll, továbbá egy 1675-ből való ezüst po-
hár. melyet Görög András adott. Díszes aranyhímzésű abro-
szai a XVIII. századból valók. 

A keresztelési s halottas anyakönyvet 1658-ban, a háza-
sultakét 1788-ban kezdték vezetni. Egyházi jegyzőkönyvek 
1820-tól vannak. 

Az egyháznak ezek voltak a papjai: 
Kisdobszai Dániel 1596 körül. 

1 Tört. Tár, 1898. évf., 657. 1. 
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Az 1604 február 23-dikán Csengeren tartott közzsinaton 
Zilahra Válaszúti Pált küldték ki papnak.1 

Keresztszegi Hermán István 1616-ban lett zilahi pap. 
Keresztszegi után Váczi Pétert, azután Jenei P. Istvánt 

választották meg. 
1641-ben Szalárdi Mihály zilahi első papot Váradra vit-

ték papnak. 
1642-ben Tasnádi István első pap. 
Tótfalusi István 1646-IÓ1 1650-ig első pap. Később Husztra 

vitték el papnak. 
Széky Miklós 1649-ben káplán (saeellarius). 
1665-ben Hátai György első pap. Itt halt meg 1672-ben. 

Bátai Györgynek több munkája van. Irt Az Isten kegyelmében 
lévő embernek idvességes életének bizonyos és megcsalhatatlan 
jegyekből való megismeréséről; .Ar istenfélő ember könyörgésén 
való válaszfélét és a régi megszokott bűnöket elhagyók hatha-
tós vigasztalásokról. Lelki próbakő czímű műve a hit tár-
gyairól szóló prédikácziókat tartalmaz; Választottaknak Tárája, 
melyre minden buzgó lelkű és idvességét kívánó embernek, tel-
jes életének folyásában szükségképen kell czélozni czímű mun-
káját Bornemisza Annának ajánlta. 

1666 körül Vásárhelyi Matkó István zilahi pap korában 
í r ta : Több könyvnek eltépése avagy Bányász Csákányát, 
melvlyel amaz fövényen épített s már leromlott házát előbbi 
fövényre sikertelen sárral aggatni akaró és ezer mocskokkal 
eszelősen színlő s mázló Sámbár Mátyás nevű tudatlan sár-
gyúró megesákányoztatik. Kelt Vásárhelyi Matkó István zilahi 
pap által, a ki Bányásznak neveztetett Sámbártól 1666-ban. 
Nyomatott 1668. évben». Volt felsőbányai pap, hol Sámbár 
Mátyás missionarius jezsuitával disputált azzal a feltétellel, 
hogy a ki legyőzetik, fejét veszítse. Sámbár meggyőzetett, de 
fejének Matkó megkegyelmezett, hanem a bírák két fogát ki-

1 Tört. Tár, 1898. évf. (324—25. 11. 
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húzatták. Fogarasi papból lett felsőbányai, onnan jött Zilahra, 
aztán tordai s végül kolozsvári pap. 

Az 1669 június 30-dikán Beregszászon tartott közzsinat 
Zilahra küldötte papnak Keresztúri Györgyöt.1 

Az 1071 junius 7-dikén Debreczenben tartott közzsinat 
Miskolezi Márton domestieust küldötte ide.2 

Szőnyi N. István 1672-ben zilahi, később kolozsvári pap 
volt. Szatmárt halt meg. Szőnyi is irodalmi név. Következő 
művei jelentek meg: Mártyrok koronája; Kegyes lélek vezér 
csillaga; Örökélet koronája; Tizenkét csillagok koronája. Fz 
utóbbinak kinyomatását Carafa betiltotta.3 

1675 junius 23-dikán Csatárban tartott közzsinat Felvin-
ezi Sándor aeademicust pappá szentelte és Zilahra küldötte.4 

Ez évben zilahi református esperes. Meghalt Debreczenben 
1688-ban. 

Borsai Ferencz 1074 9-ben első pap. Meghalt Kolozsvárt. 
Az 1678 november 27 28-dikán Nagy-Létán tartott köz-

zsinat Zilahra küldte papnak Divéki Jánost. Itt működött 1687-ig.5 

Meghalt 1687 november 30-dikán Zilahon. 
Az 1683 november 7-dikén Kölesén tartott közzsinat Szat-

mári János academikust küldötte Zilahra.6 1707-ben Űri imád-
ságnak magyarázatja czímen adott ki könyvet Kolozsvárt. 

1689-ben Békéssy János második pap. 1711 május 12-ikén 
halt meg Monóban. 

1699-ben Debreczeni Fórizs István zilahi lelkész és espe-
res. Az 1701 szeptember 18—20. napjain Huszton tartott köz-
zsinat megerősítette ama határozatot, melyet a Krasznán tar-
tott közzsinat a zilahi első lelkészre nézve hozott.7 Az 1708-ban 
Matolcson tartott közzsinat megfosztotta a lázongó zilahiakat o o 
mindenféle lelkészi szolgálattól, mert méltatlanul támadták 

1 Tört. Tár, 1898. évf. 646—47. 11. — 2 U. o., 647—48. 11. — 3 Bod Péter : 
Magyar Athenas, 285. 1. 4 Tt. ev. ref. I. köt. 47. 1. — 5 Tört Tár, 1898. évf. 
651. 1. — o Tt. ev. ref. I. köt. 65. 1. — 7 U. o., 82. 1. 
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meg Debreczeni F. István lelkészt.1 Debreczeni István 1711-ben 
balt meg Zilahon. 

1708-ban papi hivatala alól fölmentették Fiikei Jánost. 
1712 június 21-dikén Arvai András prédikátor Zilahon. 
1712-ben Bodoki István a papi házat zsindelylyel fedette 

be. Utóbb berkeszi pap, majd a nagybányai tractus esperese. 
> I eghalt Misztótfal u ban. 

Zoványi György 1712-től 40 évig volt zilahi pap. 
1719-ben Désy Zsigmond is pap volt itt. a ki meghalt 

Vásárhelyen. 
1742-ben halt meg Zilahon Bikfalvi Zsigmond, Zilahnak 

(1725-től) legkedvesebb ékesszóló papja. 
1769-ben Vajasdi Mihály zilahi első lelkész.2 Ez év szep-

tember 24-dikén halt meg Zilahon. 
1769-ben lett első pap Zilahon Mohai János, ki 1783 ja-

nuár 6-dikán halt meg itt. 
1773 augusztus 14-dikén özvegy báró Wesselényi Istvánné 

panaszolja, hogy fölnevelt egy árva leányt, a kit azonban egy 
zilahi ifjú elrabolt s Zilahon Mohai János lelkész minden ki-
hirdetés nélkül az ifjúval összeesketett.3 

1771 áprilisában Zoványi Györgyöt avatják föl zilahi lel-
késznek.4 

1783-ban lett iskolai rector s zilahi pap Katona Imre. 
Mint ilyen halt meg 1792 május 14-dikén. 

1788 szept. 27-dikén lett zilahi pappá Bethlendi János. 
Zilahon halt meg, mint esperes 1826 augusztus 6-dikán. 

1792 augusztus 29-dikén Polgári Márton lett pappá. 
Ugyanitt halt meg, mint prosenior, 1830 augusztus 7-dikén. 

1828 ápril 27-dikén Beke Sámuel lett zilahi pap s mint 
ilyen halt meg 1836 aug. 14-dikén. 

1831-ben Fogarassi István lett Polgári Márton utódja. 

1 Tt. ev. ref. I. köt. 89. 1. — 2 U. o. II. köt. 131. 1. 3 U. o. 143. 1. 
4 U. o., 158. 1. 
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1837 május 4-dikén lett zilahi pappá Verestói Cséri Sán-
dor, mint Beke Sámuel utódja, meghalt 1869 jul ius 26. 

Magyarosi István 1870-től szolgál. Kónya László 1880 óta, 
a ki 1898-ban halt meg, helyét 1899-ben Szilágyi Lászlóval 
töltötték be.1 

A római katholikus egyház a XVIII. század második fe-
lében keletkezett. Az eklézsia 1751-ben alakúit meg. Az első 
plébános Eőszi Ferenez volt; 1762-ben plébános Szolga Lő-
rincz, a ki Cserei Heléna vegyes házassági ügyéből ismere-
tes s a kinek fizetésére a ref. papoktól elvett dézma-negyedet 
adták2 ; 1777-ben adta azt Mária Terézia a katholikus plébá-
nosnak, háromnegyed részét pedig Cserei Farkasnak inscri-
bálta, a kinek leányát id. báró Wesselényi Miklós vette nőül 
s így ez a dézsma Wesselényire szállott. A város aztán Wes-
selényitől vette meg.3 

1747-ben, mint előbb láttuk, két-három katholikust em-
lítnek itt a tiscalis javak összeirói. 

1748-ban mindössze 7 volt a róni. kath. lelkek száma.4 

1780-ban 207.5 

Zilahon egy kisded róm. kath. templom 1752-ben6 épült, 
mely igen kisszerű kápolna vagy imaház lehetett, mert Cse-
rei Farkas, akkor Krasznán lakó nyűg. erd. udv. kanczellá-
riai tanácsos 1780 május 31-dikén tesz az udvarhoz fölter-
jesztést, hogy Zilahon, Krasznán és Tasnádon róm. kath. 
templomok építtessenek.7 Az új templom alapkövét 1878-ban 
tették le. A templom építésére Tágén János nagyváradi latin 
szert, kanonok, egykori zilahi plébános tett alapítványt, mely 
15.000 frtra nőtt. Ehhez a m. kir. államkincstár, mint kegyúr, 

1 A papok névsorát v. ö. Szilágyi Ferenez : Zilah Történelméből, 13. 1. és 
Magyarosi István : A zilahi ev. ref. anyaszentegyház története, 121 135. lap. — 
2 Szilágyi Ferenez : Zilah tört. 93. lap. — 3 Zv. lt. Sárga könyv, 381—382. 1. 
4 Magyarosi Is tván: i. m. 44. 1. — 5 Szilágyi Ferenez : i. m. 94. 1. — 0 Alap-
köletételi emlékirat; Szilágy, 1878. 28. szám. ~ Szilágyi Ferenez: Zilah Tört. 
93., 94. 1. 
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5000 írttal a magyar vallásalap szintén 5000 Írttal járult. Ol-
tára a Szt. Háromságnak van szentelve. Kőtornyában három 
harang van. a melyeket a régi kis toronyból helyeztek át. Az 
első 225 fontos a Szt. Háromságnak, a második 125 fontos 
Szt. István első vértanúnak, a harmadik 33 font Nepom. Szt. 
Jánosnak szentelve. A templom klenódiumai: egy ezüst s 
drágakövekkel ékített feszület (paeifieale), a szt. kereszt erek-
lyéjével. Egy márványból szépen kidolgozott keresztelő kút. 
Mindkettő a Tágén János ajándéka. Egy kehely, a melyet 
Lipovniezky István püspök adott ajándékba a felszentelés 
alkalmával.1 

Demeter presbyter, a vyngarthi egyház rectora és Zilah 
városnak örökös plébánusa, 1511-ben protestál és panaszko-
dik a gyulafehérvári káptalan előtt, hogy a Zilah város plé-
bániáját, vagy reetorátusát András püspök jó szántából, ön-
ként adta neki s a mult évig a hasznot, a jövedelmet ő él-
vezte; de a mult évben András püspök nem törődve a múlt-
tal, vágyva a plébániára, Demeter plébánost erőszakos módon 
kiűzte onnan, s igazságtalanul a maga számára foglalta le; 
sőt Perényi Imrétől, a nádortól azt is ki akarja eszközölni a 
püspök, hogy még most is más kapja el a plébániát. Ezek 
következtében Demeter plébános tiltakozik mind a püspök 
tette ellen, mind pedig az ellen, hogy a plébániát jogtalanúl 
valakinek másnak ajándékozzák.2 

A róm. kath. egyház papjai : Eőszi Ferenez theol. dr. 1740. 
Az egyházvizsgálási jegyzőkönyv szerint: «Vir nunquam satis 
laudandus». Később kanonok. Ronkovits Dávid theol. dr. 1757. 
Kárásztelekre ment át. Szolga Lőrincz 1702., egyszersmind 
középszolnoki alesperes. végre csatári pap. Zolnai Antal 1780. 
Ennek az idejében épült a régi egyház s a papi lakás. Yárad-
Ujvárosra ment át. Molnár József 1790. Ezután kanonok. Tá-
gén János püspöki cíeremoniariusból s a consistorium jegy-

1 Bunyitay Vincze: Schematismus . . . 36(5. lap. — - Szgy. 
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zőjéből (1807) 1816-ban alesperes lett, végre főprépost. Fes-
tett arczképét a papi lakásban hozzá méltó tisztelettel ma is 
őrzik. Salamon András 1821. 1830-ban alesperes s a szt. szék 

i 

a k ö m . k a t h . e g y h á z . 

assessora, Nagyváradra (Újváros) ment át. «Emlékét áldják a 
szegények.» Zakkay János szül. 1802 febr. 13-án. 1843-ban lett 
zilahi pap, alesperes s a szentszék assessora. 1849-ben koro-
nás arany keresztet kapott kitüntetésül. 1865-ben tiszt, kano-
nok. Itt halt meg 1876 márez. 24-én. Nábráczky Sándor az 



544 III. RÉSZ. ZILAII. 

élesdi parochiáról jött 1870-ban ós Sarkadra ment át.1 Jelen-
legi plébánosa Csaponvi Ignáez. 

16. Iskolák. 

1854-ben van egy rom. kalb, egy tanítós vegyes iskolája 
51 növendékkel, református leányiskola 55 növendékkel és 
egy tanítóval. A református gymnasiumban 2 2 tanár, 9 köz-
oktató, 4 segédtanító, népessége 101. Kisdedóvodájában 70 fiút. 

80 leányt = 150 gyermeket foglalkoztatott egy óvó s egy dajka. 
A kisdedóvó intézet alapját báró Wesselényi Miklós vetette 
meg, 1000 p. frtot ajánlván föl annak czéljaira. Erre került 
egybe az alapítványi tőke, 3040 frt, 1842-ben, a mikor meg-
nyílt egy ily intézet. De a sorsa bizonytalan jövendővel né-
zett szembe, mint Polgári Lajos polgármester följegyezte, mert 
1850-ban a es. kir. járáshivatal a tanácsnak megrendelte, hogy 
az óvóintézet csak úgy állhat fenn, ha az alapítók engedélyért 

1 Bunyitav Vincze: Schematismus ... 366. lap. — 2 Ennek az iskolának 
történetét már előbb elmondtam, d. k. 567. 1.) 
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folyamodnak, a mire azután az alapítók czéltalannak találták 
azt akkori szervezetében s meg is szüntették, január 9-dikén. 
A tőkét a reform, kollégiumnak adták át az alapítók.1 

1874-ben indult aztán ismét mozgalom egy kisdedóvó-
egvesület megalakítására, melynek alapszabályait 1876-ban r T 
már megerősíthették s mely 1883-ban az új kisdedóvó inté-
zetet megnyitotta 1891-ben épült a mostani mintaszerű he-
lyiség, melyet az egyesülettől, 1892-ben, a város vett át s 

á l l a m i k i .kmi n k i ' i s k o i . a . 

azóta községi jelleggel működik az intézet. Az elemi oktatás 
csak a legújabb időben nyerhetett megfelelő rendezést. A 7()-es 
évek elején alakították át községi jellegűvé a reform, iskolá-
kat, míg aztán, 1893-ban állami kezelésbe kerültek a községi 
iskolák, melyeknek nvolcz tanterme már nem volt képes ki-
elégíteni a fejlődő igényeket. Ma már tizennégy tanteremmel 
működik az állami elemi iskola. 1899-ben díszes középponti 
épületet is nyert, (a Wesselényi-utczán. a főgymnasium szom-

1 Zw lt. Sárga könyv, 396. 1. 

DR. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monographiája. II 
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szédságában) mely 40.000 írtba került. A róm. kath. elemi 
iskola 1830-tól ma is fennáll. 

A polgári fiúiskola 1873-ban nyill meg, mint államilag 
segélyezett községi iskola. Eleinte a főgymnasiummal kap-
csolatosan működött s illetve annak négy alsó osztályát pó-
tolta. 1888-ban vált külön. 

á i . i . a m i p o l g á r i l e á n y i s k o l a . 

1883-ban egy állami felső leányiskola létesült, melyet 1893-
ban négy osztályú polgári leányiskolává alakítottak át. Díszes 
szép épülete a Rákóczi-utczában van s azt egy 13.000 frtért 
vásárolt telekre 50.000 frtnyi költséggel építtette 1900-ban a 
kir. kincstár. 

Az iparos tanoncziskolát 1884-ben alapította a község, 
míg egy társulati kereskedőtanoncziskola még 1874-ben nyílt 
meg. Mindkettőt az állam segélyezi. A tanítóképzőről, a 
mely 1870 1893-ig állt fönn, már volt szó.1 

1 L. I. kötet, 566—567. 1. 
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17. Egyes illetek. 

Zilahon székel a Szilágyvármegyei Wesselényi-Egyesület, 
a mely a nagy Wesselényi neve alatt jött létre 1883-ban. Tag-
jainak száma (1899-ben): a) alapítók 79, b) rendesek egyszers-
mindenkorra 10 írttal 74, évenként 5 frttal 4, évenként 2 fo-
rinttal 1, évenként 1 frttal 004, összesen 743, c) pártoló tagok 
száma 1285. Vagyona 1899 szeptember 20-án a) ingatlanokban 
1200 frt 94 kr., b) készpénzben 3195 frt 17 kr., c) követelé-
sekben 1791 frt 62 kr., összesen 0187 frt 73 kr. Az egyesület 
eleinte óvóintézetek létesítésére, fentartására fordította erejét, 
újabban tanulókat, tanítókat segélyez és jutalmaz inkább. Itt 
székel még a Szilágyvármegyei Gazdasági Egyesület, a Szilágy-
vármegyei Muzeum-Egyesület, továbbá a Zilahi Nőegylet, Dalos-
kör slb. Van két kaszinója (az egyik még 1838-ban keletkezett) 
és két pénzintézete. 

18. Gazdaság. 

A művelés alatti területből adózás ezéljaira összeírtak 
szántóföldet 1715-ben 170 és fél, 1720-ban 2,280 és fél köblöst; 
rétet 1715-ben 143, 1720-ban 607 kaszást; szőlőt 1715-ben 419, 
1720-ban 1533 kapást. Malmok száma 1720-ban 3. 

A határt 1846-ig két forduló rendszer szerint művelték, 
ekkor hozták be a ma is fennálló három forduló rendszert. 
A tagosítást 1896-ban fejezték be. Gazdaságok száma 902. 
A gazdaságok területe művelési ágak szerint szántóföld (kat. 
holdakban) 3035, kert 176. rét 1736, szőlő beültetve 78. par-
lag vagy kiirtott 268, legelő 1215, erdő 2260, nádas, nem termő 
terület 663. összesen 9431 k. h. A gazdaságok területéből tulaj-
don birtok 8394, haszonélvezeti birtok 603, haszonbéres bir-
tok 434 k. h. Gazdaságok száma: épület biztosítással tűz ellen 
398. gabona és takarmány biztosítással tűz ellen 1, átalány 
biztosítással tűz ellen 43. jégkárbiztosítással 20. Gazdasá-
gok iparvállalattal 3, műtrágyát használó gazdasága nincs. 
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Igásfogatok, lófogat: egyes 44, kettős 71. hármas 4, négyes 
nincs; ökörfogat: kettős 117. négyes 3, hatos nincs; bivaly-
fogat 3, öszvér- és szamárfogat 37, tehénfogat 27. Gyümölcs-
fák: almafa 23.203, körtefa 8162, cseresznyefa 4402, meggyfa 
3317, őszi baraczkfa 10.393, kajszinbaraczkfa 1842, szilvafa 
42.794, diófa 6423, mandulafa 41, gesztenyefa 23, eper (szeder) 
fa 780, összesen 101.386 drb. Szarvasmarha: bikaborjú, bika 
1 éves 34, 2 éves 12, 3 éves 2, 3 éven felül 4; üsző, tehén 
1 éves 163, 2 éves 86, 3 éves 55, 4 éves 37, 4 éven felül 457; 
t-inó, ökör 1 éves 08, 2 éves 53, 3 éves 41, 4 éves 55, 4 éven 
felül 290, összesen 1357 drb, az összes állományból magyar 
erdélyi 98(5, mokány vagy ritka 158, pirostarka 118, borzderes 
2, egyéb szines 9, bivaly 84. Ló: mén 1 éves 2, 2, 3 éves és 
3 éven felül nincs, kancza 1 éves 4, 2 éves 6, 3 éves 2, 4 éves 
10, 4 éven felül 83, herélt 1 éves 3, 2 éves 4. 3 éves 0. 4 éves 
27, 4 éven felül 135, összesen 282, szamár 66, öszvér 3, kecske 
127, sertés 3404, juh 49, baromfi 7588, méhcsalád 219 drb. 

A Ravaszmáinak a Récsehegy melletti részén nemrégi-
ben négy bronzkori karpereezet kaptak, ezek egyike a zilahi 
községi polgári fiúiskola gyűjteményében van. 

Szántói, a melyeket, mint már tudjuk. (1854) három for-
dulóban használnak, ezek: keleten Homolyó, Hagymásmező, 
Őrhegyalja, Dombalja, Oláhút. Középforduló: Ravaszmái és 
Récsealja, Ehmező, Farkasdomb, Xagymálalja. Nyugoti forduló : 
Miczetere, Malomdomb, Tolvajdomb és Németialja, Kukukmál-
alja, Viskikút, összesen tesznek 2808 holdat s 1120 • ölet. 

Kaszálói minden évben használhatók : Mihályhida több 
név alatt, Nagyrét, Sarmásirtása, Hatlóirtása, Köszörűpatak, 
Kis- és Nagy Pálkert, Juhoshida, Kis- és Nagy Németi-kert, 
Récse pataka, Dinnyéskert, Bánkert, Vargák rétje, Postarét. 

Váltólag használhatók: Récsekert, Fossdóalj, Kútaskert 
és a Szántók között összesen tesznek 2154 holdat s 1400 C ölet 
a kertekkel. 

Földje minősége: harmadik osztályzatú. 
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Egész határának kiterjedése 1854-ben a es. kir. mérnök 
felmérése szerint 9500 hold. 

Szőlőhegyei : Nagymái, Juhosdomb, Sarmás, Őrhegy, 
Dombalja, Somosoldal, Ravaszmái, Récse, Verőfény, Szendi, 
Szánnia, Babuta, Kukukmál, Németi, Micze. Lazáikkal lesz-
nek 341 holdat, ill. 1100 • ölel. Ezek a szőlőhegyek 1854-ben 
hozzávetőleg 1000 alsó-ausztriai akót termettek. 

A szőlő- és gyümölcstermelés mindig egyik főkeresetága 
volt a lakosságnak. Hegyeit, melyeket a phylloxera elpusztí-
tott, újra plántálják. 

Van állami amerikai szőlőtelepe. 
1720-ban egy-egy kapás föld csupán egy cseber bort ho-

zott. de ennek ára 1 frt 05 kr. volt.1 

1802-ben a bor «borzasztó mennyiségben» termett, alig 
tudták az emberek elszúrni még kádakba is és «annak felette 
igen jó» volt ez a bor. Annál nagyobb szükség volt a vízben; 
a szárazság egész éven át tartott, .a kutak kiapadtak s az em-
berek egymástól lopták az ivó- s itató vizet.2 Egy veder bort 
ekkor 13 krért leheteti kapni.3 

1807-ben is bő bortermés volt. Ekkor a bor jósága kö-
zepes, ára szüretkor 50 és 00 kr. Abban az évben mindenek-
ben jó termés volt. 

1808-ban «Isten határunkat, valamint az egész országot 
megáldotta gabonával, szénával és borterméssel.»4 

Zilah város 9440 katasztrális hold területéből most 2440 
hold esik erdőre, a többi szőlő, szántó, kaszáló és legelő. 

1854-diki följegyzés szerint erdei: Nyires 383, Szodok-
gödör 128, Miczecsere 31, Tölgyes 1408, Oláhút 34, Észak 570, 
mérnöki mérés szerint 2554 holdat tettek összesen. 

1777 1781. tájt az erdélyi gubernium a Zilah városá-
ban a közös haszonvételek körül tapasztalt rendetlenségek 

1 Magy Slat. Közi XII. k. 341. lap. 2 Zv. lt. Sárga könyv, 290. lap 
Vasárnapi Újság, 1802. évf. 502. 1. — 4 Zv. lt. 

>o 
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mikénti megszüntethetése végett véleményt kért Közép-Szolnok 
vármegye főispánjától. Ennek beérkeztével határozatikig ki-
mondta, hogy a megyében Zilali városának szabad és tiltott 
erdei vannak. A szabad erdőket mindenki szabadon használ-
hatja, de a tiltott erdőket a birák saját szükségeikre ne hord-
ják, sem másoknak jutalmazásképen épületekre ne adogassák, 
hanem ezek a város középületei részére, melyek nem meg-
vetendő famennyiséget igényelnek, eonserváltassanak. Mert 
különben, ha ezek conservatiója jövőben is elhanyagoltatnék. 
a város oda jutna, hogy középítkezésekre készpénzen kellene 
fákat venni. A eonservatióra nézve rendeli a gubernium, 
hogy minden biró hivatalba léptekor két hozzá nem rokon 
tanácsbelivel a tiltott erdőket járja meg és azok állapotjárói 
tegyenek a tanácsnak jelentést, mely a levéltárba teendő, mi-
nek alapján a tanács az erdők conservatiója és javítása végett 
rendelkezik s azt végrehajtás végett a bírónak átadja, a ki 
hivatala kiteltével az új bírónak ekképen tartozik az erdőket 
újra számba adni és az alatta történt károkat a város ma-
jorsági pénztárának kétszeresen megtéríteni. Azonban az adózó 
s új épületet készítő polgároknak az egész tanács hírével s tud-
tával utalványozhat épületfákat. A makkoltatást a városi lako-
soknak, mint ezelőtt, úgy ezután is korlátlanul megengedték. 

19. Ipar. Kereskedés. Vásárok. 

Iparról, kereskedésről, mint már ezt munkám általános 
részében is érintettem, általában keveset mondhatunk, mert 
népünk kevés hajlammal bírt ezekre. Iparosok mégis leg-
inkább Zilahon csoportosúltak. 

Czéhek 1854-ben: mészáros 41, tímár 114, csizmadia 213, 
gubás 53, szíjgyártó 13, fazekas 47, vastag szabó 9, vékony 
szabó 26, szűcs 40, asztalos, lakatos 13, kovács, kerékgyártó 
0 taggal. 

Czéhen kívüli mesterek: takács 1. suszter 1, bádogos 1, 
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gombkötő 2, nőékszerárus 1, kenyérsütő 65, szitás 2, pék 1, 
órás 1, csutorás 2, rézműves 1, nőszabó 2, főkötős 1. perecz-
sülő 13, kalmár 6, kalapos 8, kötélverő 1, szatler 2, szappanos 
2, kőműves 2, ács 1, esztergályos 2, könyvkötő 1. üveges 1, 
envvfőző 1, puskámüves 2, fésűs 3, festő 1, kövező 1, virslis 1, 
pintér 1, sajtócsináló 1, kováes-czigány 10.' 

Zilah város tanácsa 1826 deczember 22-dikén tartott gyű-
lésében, a helybeli mészáros czéh kérelmére, a marhahús font-
ját 3 krról 4 krra emelte s ezt Közép-Szolnok vármegye tiszt-
ségének bejelenti. 

A czéhek alapszabályait közli Fodor Dániel: Zilah vá-
ros ezer éves múltjának rövid ismertetése ez. értekezésében.2 

A malomiparra következtethetünk a sok apró vizi- és 
szárazmalomról, a melyekkel elég sűrűn találkozunk. 

1854-ben vízimalma van Jóna Jánosnénak a Récse alján, 
Szőnyinek a Németi-kertben, Dávid Mózesnek s Vineze Pálné-
nak a Miczeterében. Czell Benőnek, Werőtzi Gergelynek a 
Mihályhidán, Kiss Károlynak a Tyúkól-utcza végén, Czellnek 
a Dombalja alatt is van, itt a felső a Polgári Lajosé. A Pesi-, 
Tóth János-, Werőtzi-félék a Kraszna-utczán, a Barta-féle a 
Ivraszna-utcza végén, míg a Tyúkól-utczán Kiss Rózsának van 
egy, összesen 14. 

Szárazmalma van Barta Lajosnak a Ivraszna-utcza végén, 
Fejér Antalnak és Dávid Mózesnek a Alszeg-utczán, a Gergely-
malom az Alszeg végén, a Kiss Károlyé a Tyúkól-utcza vé-
gén, összesen 6. 

A város birájának, esküdteinek, összes polgárainak és 
lakosainak terheit s fáradozásait tekintetbe véve s másrészt 
némely tanácsosának az ajánlatára 1584 febr. hó 7-dikén meg-
engedte Somlvai Báthori Zsigmond Zilah város lakosainak, 
a terhek könnyebbítése ezéljából, hogy Zilali város területén 
a Németikert nevű réten, a paniti út mellett halastavat ássa-

1 Sárgct könyv, 311 342. 1. — 2 1895. év, 28—46. 1. 
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nak és ugyanott egy gabonaőrlő malmot építsenek. A halá-
szatból és az őrlésből befolyt jövedelmet aztán fordítsák a 
város közös szükségleteinek a fedezésére. Ha valakinek a la-
kosok, vagy az idegenek közül is van azon a réten birtokuk, 
a zilahi polgárok vagy vegyék meg pénzen azt. vagy hasonló 
minőségű földdel elégítsék ki az illetőt.1 

Gőzmalom kettő van. 
Egy részvénytársaság 1894-ben gőztéglagyárat állított. 
Vásártartási jogot a XIV. században nyert a város. 
1370-ben Lajos király évenként Szt. Margit napján vá-

sárt engedélyez s biztosítja a kereskedőket, a mint erről már 
előbb is volt szó, hogy a vásárra mindennemű áruezikkeik-
kel szabadon és bátran eljárhatnak. 

Gábor, gyulafehérvári erdélyi püspök, 1473-ben folyamo-
dik Mátyás királyhoz az ő (Közép-Szolnok vármegyében levő) 
Zilah városa érdekében vásár tarthatásának engedélyezése vé-
gett. Mátyás király Zilah város összes lakosainak érdekét s 
javát tekintetbe véve, meg is engedi, hogy Zilahon, a vásár 
tartására alkalmas helyen, Remete Márton (?); Fülöp és Jakab 
apostol napján s ez ünnepeket megelőző és követő napokon 
minden évben vásárt tarthassanak. Megadja mindazon sza-
badságot és előjogot a vásártartáshoz, a mivel csak a biroda-
lom többi városai és falvai föl vannak ruházva. Biztosít min-
den kereskedőt, vagy kereskedéssel foglalkozó embert, hogy 
ez évi vásárokat az ő védelme és pártfogása alatt bátran fel-
kereshetik. sem áruczikkeiknek, sem maguknak nem lesz bán-
tódása. 

Zilah város birájának és esküdteinek jelentésére értesül 
Somlyai Báthori Zsigmond, erdélyi vajda 1584-ben. hogy Zilah 
városban a királyok engedélyéből hetenként a szombat na-
pon tartott vásárok nemcsak az e czélra kitűzött helyen, a 
piaezon folynak le. hanem az elmúlt években némely pol-

1 Szgy. 
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gárnak a kívánsága és akarata szerint egyebütt is, a mely 
szokást, a jelentés szerint a város nagy részére káros hatású 
lévén az, beszüntették, eltiltották, de a rendeletet még most 
sem tartják meg eléggé. Nehogy a vásárhelynek ez a változ-
tatása ismétlődjék s a polgárok közölt egvenetlenkedést szít-
son. elrendelte Báthori Zsigmond, hogy ezután a vásárt csakis 

v á s á r c s a r n o k . 

a piaezon tarthatják meg a szokott időben és napon, a vásár 
helyét át sehova sem vihetik. 

Báthori Zsigmond 1595 április 25-én kelt leveléből, mely-
Ivei Székely János deési kamaraispánnak és minden harmin-
czad főfelügyelőjének s ezzel az összes harminczadosoknak 
megparancsolja, hogy a Zilah városi lakosoktól vámot venni 
ne merészeljenek, azt is megtudjuk, hogy a zilálnák vassal 
kereskednek.1 

1 Szgy 
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1795-ben Közép-Szolnok vármegye intézkedik Zilah város 
magistratusához küldött rendeletében, hogy nemesek a véka 
és ütőfa utáni 1 kron kívül egyéb vásárvámot ne fizessenek.1 

A heti vására ma is szombaton van. Piaczok: a Belső 
és a Barompiacz, utóbbi a Király-uteza végén. 

Jövedelem 1715-ben ipar- és kereskedésből 315 forint, 
«más forrásból» 225 forint; 1720-ban malomból 16 frt, korcs-
mából 48 forint 75 dénár, Ipar- és kereskedésből 191 forint." 

20. Középületek. Utak. Utczák. 

Középületekül ezek vannak 1854-ben megjelölve: tanács-
ház, reform, gymnasium, professzori lak. plébánia, katholikus 
kántorliáz, katholikus iskolaház, reform, papi ház, reform, 
kántori ház, reform, leány-iskola a templom alatt, kraszna-
utczai leány-iskola, kisdedóvóda, három katona-istálló (a tvúkól-
utczai a városé, a kraszna- és alszeg-utczai a kerületé), kerü-
leti ház és tömlöcz, városi tömlöcz, csordás ház. kaszna-utczai 
temetőszín, Bálint-ház," 

A legutóbbi évekre esnek a nagyobb építkezések, magán-
házak s középületek egyaránt. A város egy millió kétszázezer 
koronát fordított építkezésekre. Uj honvédlaktanyája 319.838 K 
63 fii., vigadója 337.496 K 93 fii., vásárcsarnoka 33.215 K 64 
fii., vágóhídja 32.369 K 26 fillérbe került. Artézi kutat fúra-
tott. 12.646 K 75 fii. költséggel s a Polgári-tért 53.323 K 97 f. 
kiadással rendezte. A nagy Wesselényinek a jobbágyság föl-
szabadítását jelképező szobra, Zilah főterén, a vigadó előtt, 
szemben a Rákóczi-utezával fogja hirdetni az egyenlőség esz-
méjét s egyszersmind a nagy embernek az Unió érdekében 
épen e ponton megpecsételt fönséges küzdelmeit. A tanács-
ház alapkövét 1836 junius 6-dikán tették le. Az építését 1838 

1 Szvit. — - Hont vármegye küldötteinek összeírása. — :t Sárga könyv, 
336—337. 1. 
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jii 1 ins 1-jére fejezték be, a költség a kézi s igás napszámokon 
kívül, a melyeket a polgárok teljesítettek, 20.162 frt 19 krra 
rúgott. A tanácsház építése — mini Polgári Lajos, polgár-
mester 1855-ben mondja a város esinosbodására korszak-
alkotó jelentőségű volt. Ettől kezdődik a rendezés. A ki az-
előtt az úgynevezett belső piaczra belépett a sártenger köze-

pett alig száz négyszögölnyi teret látott, melyet piacznak 
neveztek. A csizmadiák, tímárok, szabók és szűcsök deszká-
ból csinált árúló színeikkel volt az bekerítve. 1841-ben épít-
keztek aztán a czéhek s így tágítottak a piacztéren.1 

A vármegyének Zilahon levő közkórházáról már előbb 
szóltam.2 

1849 vége felé, a szabadságharcz leveretése után a város 
1 Zv. lt. Sárga I . Ö I U J V , 392. 1. — - I. k. 665. 1. 
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közügyei lassanként kezdtek a rendes mederbe visszatérni. 
Hogy a teljességgel kiürült közpénztárt helyreállítsák, a pá-
linka- és borárulás jogát 1851-től három évre 6050 ezüst Irt 
évi bérért kiadják. E tájt fejezték be a város utczáinak ki-
kövezését, ekkor kezdte meg Éltető Péter, mérnök a Mesze-
sen keresztül vonuló út készítését.1 

1854-ben még országos út nincsen. Közlekedő útak hossza ; 
a Meszeshegy tetejétől fogva az egrespataki határig a somlyói 
út 5400 kl alter,2 Zilahtól Vártelekig 1609 klafter, Zilahtól 
Czigányiig 1603 klafter, Zilahtól a pániti hídig 3657 klafter 
új útat vágattak «a Sebesmalmon alól, keresztül a máléfölde-
ken és réteken a nyíresi útat az alszegi kivágott úttal egybe-
kötő, ki a Micze hídjáig, mi által a régi nyíresi út tolláltat-
ván, a járás mind Czigánvi. mind a Nyires felől, egy útra 
szoríttatott,» :! hogy annyiféle útat ne kelljen fentartani. 

Vasútja 1887-től van. Ekkor nyitották meg a vármegyé-
ben az első, a szilágysági helyi érdekű vasútat. melyet aztán 
a szamosvölgyi (eleinte csak Deés felé, később Zsibótól Nagy-
Bánya felé), végül pedig a somlvó-margitai követtek. 

A reformáezió koráig nyúlik vissza a városnak négy 
kalandos kerületre való fölosztása a négy főuteza: Kraszna-, 
Székely-, Tyúkól- és Alszeg-utczák szerint. Ezek a kerületek 
eredetileg az egyházi, majd apró dolgokban a polgári közigaz-
gatás szervei voltak, sőt élőkön az utczanegyedek választotta 
utczaatyákkal s az öregséggel gyűléseznek ma is:4 «Min-
denik utczában egy fő és négy fertályinspektorok, kivéve az 
Alszeg-utezát, mely csak három fertályra van osztva, minde-
nik fertályispektornak egy-egy dékánja. Az utcza-inspektorok 
és dékánok községi határozat, de felsőrendeletnél fogva is. 
minden közterhek és katonatartás alól mentesítve vannak.» 
(1854).5 

1 Zv. li. Sárga könyv, 389. 1. 2 Egy mértföldre 1000 klaftert számí-
tottak. — 3 Zv. lt. Sárga könyv, 341. 1. 4 V. ö. Szilágyi Ferencz: Zilah Tör-
ténelméből, 96. 1. (jegyzeti. — 5 Zv. lt. Sárga könyv, 329. 1. 
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K négy főutcza történeti múltját nevök elmondja. A 
Kraszna- (most Széchenyi-) ntcza egykor Kraszna vármegyé-
hez tartozott. A Székely-Nagy-utcza, melynek egy részét, a 
tulajdonképeni Székely-utczát, ujabban a nagy Wesselényi-
ről nevezték el, mint előbb is láttuk, a határőrök emléke.1 

A Tyúkól- (most Király-) uteza neve a háborús idők dúlásai-
ból maradt lenn, a mikor a pusztitó hadak üszke, csak egy 

v á r m k g v k i k ö z k ó k h á z . 

tvúkólat hagyott meg. (Mai nevét XII. Károly svéd király után 
nyerte, a ki átutazóban itt hált meg a Zoványi-féle házban.) 

Ez utczák hosszúsága (1854-beli adat): Kraszna-utcza 673, 
Székely-utcza Kgregy felé 580, Somlyó felé 460, Tyúkól-utcza 
510, Alszeg 563 öl. 

Volt a városon az 1851-dik összeírás szerint 1039 telek, 
ezeken a Kraszna-utczán 258, Székely-utczán 284, Tyúkól-
utczán 236, Alszeg-utezán 171, összesen 949 ház. 

1854-ben a házak száma 955. Cserepes Kraszna-utczán 8. 

1 V. ö. I k. 75(5. 1. 
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Székelv-utczán 19, Tvúkól-utczán 2. Alszegen 9, összesen 38. 
1834 előtt csak két cserepes ház volt a városon.1 Zsindelyes 
Kraszna-utczán 75, Székelv-utczán 99, Tyúkól- utczán 97v 

Alszeg-utczán 58. összesen 329. Szalmás Tyúkól-utczán 139, 
Alszeg-utczán 109, Székelv-utczán 100, Kraszna-utczán 177, 
összesen 588. Kőből Kraszna-utczán 18, Székelv-utczán 49, 
Tyúkól-utczán 30, Alszeg-utczán 41. összesen 138. Fából 
Kraszna-utczán 242. Székelv-utczán 230. Tyúkól-utczán 208, 
Alszeg-utczán 131, összesen 817 ház volt ekkor. 

Kémény kőből Kraszna-utczán 25, Székelv-utczán 40, 
Tyúkól-utczán 34, Alszeg-utczán 32, összesen 137 ; fából 
Kraszna-utczán 235, Székelv-utczán 239, Tyúkól-utczán 204, 
Alszeg-utczán 140, összesen 818. 

1831-től kezdték kikövezni lassanként a piacz környékét 
a W esselényi-ház, a Kraszna-utczai első nagy kőhid, az alszegi 
belső nagy fahid és a református templom alatti belső leány-
iskola telke háta mögött a templomba felvezető lépcső kö-
zötti utczákat és a piaezot egészen. A temető-utezát 1856-ban 
kövezték ki. 1852-ben újból rakták a kövezetet — mint a 
Sárga köngubö] olvassuk — a Bálint-ház előtt, a Bocsárá-
ban," a Pap Józsefné házától a kraszna-utczai hidig tél felől, 
az Alszegről a templomba járó sikátor elején, az Ábrahám 
Gábor házától fölfelé. A templom alatti leány-iskola háta mö-
gött a Varga András telke és a Vineze Ferenez kertje alatt is 
javítgatták az utczákat «vizet levezetőleg», azután a piaezot a 
Kiss Ferenez háza iránt a patak mellett az árokig. Kanálist 
csináltattak az Ábrahám Gábor hídjától fölfelé a Barta Lajos 

1 Sárga könyv, 387. I. 
- Ez utezarész nevének az eredetéhez a nép egyháztörténeti magyará-

zatot fiiz. A krasznantezaiak hajdan, mikor őket a belsővárosiak a reform, val-
lásra való áttérésre kényszeritették, eltorlaszolták magokat itt, hogy he ne bo-
csássák a végre már támadólag föllépett belsővárosiakat. Véres harcz fejlődött 
ki s drága áron fizették meg az ellenállást. A bocsát és ár szó összevonása 
volna a Bocsára. iV. ö. Fodor Dániel : Zilah város ezer éves múltjának rövid 
ismertetése, 24. 1. jegyzete.) 
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és János telkei előtt. A piacz háta mögötti Tyúkól-utczai patak 
part ján a piacz felől kőfalat vontak. A piaczi kanálist 185(5-
ban fejezték be, 8751 frt 54 krba került.1 

1852-ben kövezték ki a Wesselényi-háztól a Meszesre föl-
felé a Nagy Mihály házáig és az alszegi nagy tahidtól lefelé 
vezető utakat, a Nagy-utczát a Nagy Mihály házától a Bánom 

k ö z v á g ó h í d . 

városra lejáró utczáig egészen megporondozták, az Alszegen 
a Zsibó felé járó utczát. a Kiss Bálintné kertje túlsó végéig, fél 
lábnyi magasságra kiporondoztatták mindenütt. 1853-ben kö-
vezték ki egész végig a Xagy-utczát. továbbá az Alszegről a 
ref. templomba feljáró sikátort. 

Kőhidak. Nagyok: Kraszna-utczán kettő, a Barompiaczon 
egy, az Alszegen a zsibói útra átjáró egy, a meszesi útban 

1 Zv. lt. Sárija könyv, 40.2. 1 
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három és a paniti határszélben lel. Aprók: Alszegen három, 
egy a Wesselényi-ház és a tanácsház előtt, onnan a patakig 
levezető boltozatos kanálissal. A hidakat 1853-ban a sok-
szoros árvizek megrongálták, de azokat mind kiigazíttatták, 
«nevezetesen a szinte leszakadásig megrongált Kraszna-utczai 
felső kőhid alja újból czövekeltetett, fundamentuma és alsó 
szárnya egészen újból rakatott». Az árvíz 1859-ben a belső 
piacz közepén levő kőhidat és a plébános sikátorában levő 
fahidat is elrontván, azok helyett újakat csináltak.1 

Fahidák. Künn a határon 13 kisebb, 31 nagy. A belső 
piaczon 1, Tvúkól-utezán 30, Kraszna-utezán 13, Alszeg-utezán 
21. Székel v-utczán 15, összesen 124.2 

21. Különféle följegyzések. 

Végül föl jegyzem még a következő dolgokat: 
1370 junius 24-dikén I. Lajos király Zilahon volt.3 

1595 májusban ment át Zilahon Báthori Zsigmond meny-
asszonya Prágából jövet/' 

A Báthori Zsófiát, Rákóczi György menyasszonyát. Som-
lyóról Fejérvár felé kisérő menet Zilahon találkozott Bánfi 
Györgygyei, kit a fejedelem Wesselényi elé küldött.5 

1702 jun. 0-dikán Zilahra érkezett az angol követ. 
«A méltóságos angliai követ nagy ünnepélyességgel Zilahra 

bejövén feles tiszteivel, compániájával együtt ment ki Zilahrol 
t. és becsületes Éltető Mihály bíróságában. 

Zoványi idejében Zilahon kétszer volt pestis. 1710-ben 
és 1742-ben. Ez utolsó az Alszeg-utczában, Szabó János há-
zában ütött ki. a ki azt az Érmei lékről hozta. Előbb 600, 
utóbb 1200 halt el pestisben. 

1713 május 13-dikán. «Méltóságos gróf t. nagyságos Cor-

1 Sárga könyv, 330—331. 1. — 2 U. o. — :í Fejér, IX. 4. 223. 1. — Bara-
nyai Decsi János Magyar históriája 1592—1598. — r> Szilágyi Sándor: II Rákóczy 
Gljörgy 1(521— KM). — Szgy. 
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nis Zsigmond úr ő excellentiája a felséges udvarban Bécsben 
Erdélyország gubernátorává tétetvén, Zilahon ment át és 
megszállt egy ebédre.1 

1714 november első felében Zilahon utazott át posta-
kocsin XII. Károly svéd király és Zoványi (iyörgy papnál 
megszállt, a mint erről mar szóltunk. 

Zilahhoz 1715-ben Ördög és Czigányi puszták tartoztak." 

a k i k . t ö l t v k n y s z k k s f o g h á z k p f l . k t k i 

Az 1787-ben foganatosított conscriptióban bennfoglalta-
tik a Jászai- vagy máskép Kovács Pál-féle telek, melyre Cserei 
Farkas 1778-ban emeletes fogadót épített. A leírás szerint e 
fogadónak 35 ajtaja volt. A Cserei birtokosok megvették még 
e telekhez az özv. Szabó Jánosné és Kerekes Mihály telkeit 
is. E Jászai-telek azután a fiscusra szállott, mint földesúrra, 
defectus útján. 

1 Zv. lt. — a Magy. Slat. Közi 339. 1. 

DR. F f . t h i M ó r : Szilágy vármegye monoqraphiája. II. 
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1854-ben a kávásmáli, nvíresi fogadóról és a piaczon a 
város és a plébános fogadójáról van szó, ideiglenes korcs-
máros 26, vendéglő 2. 

Mint Kemény Zsigmond is följegyzé, mikor József császár 
kimúlt, a közoklevelek egy részét, a kataszter előkészületeit, 
a népösszeírást, a földmérési adatokat zajongó megyegyűlése-
ken és azokon kívül nagy ünnepélyességgel megégették.1 Ná-
lunk a Puli-tetőn égettek el ilyen iratokat. 

Künn a határon volt 1854-ben 9 kút, 3 csorgó, benn a 
városban közönséges ivókút 25, itatókút 58, magánkút 97. Egy 
közönséges itatókútat a barompiaczon csináltattak 1853-ban. 

A zilahi II-dik (Polgári-téri) ártézi közkút különböző mély-
ségéből (8 m.-től 400 m.-ig) vett 2(5 talajnem a zilahi ref. fő-
gymnasium természetrajzi gyűj teményében van. 

A temetőkről is megemlékezik az 1854-diki följegyzés. 
E szerint a Kraszna-utczán a reformátusoknak van egy, két 
szakaszban, ezt kerítették be. A Tyúkól-utezán van a régi 
nagy temető. Katholikus temető van a Nagy-utczán egy, ra-
bok temetője a somlyói útban, a Kukukmál végénél, a Tyúkól-
utczai nagy temetőt 1853-ban kerítették be s ültették be 
fákkal, a mellett bővítették is a papi szőlők hozzáadásával, 
melyek helyett a város a két református papnak a Füzellő 
városi rétből, két hold, minden évben használható kaszálót 
adott. 1853-ban a katholikusoknak nagyutczai temetőjét is bő-
vítették a városnak azon temető mellett levő közhelyével.2 

1872-ben, mikor az igazságszolgáltatást a közigazgatástól 
teljesen elválasztották, Kaizler Imrét nevezték ki az új törvény-
szék elnökévé. A millénium idején Szeőke Bálint volt a tör-
vényszék elnöke. 

A törvényszék palotája az 1890 és 1891. években épült, 
a fogház csak az imént. 

1 Kemény Zs. A kél W. 22. I. — - Sárga Könyv, 332—333. 1. 



ZILAHI TISZTVISELŐK NÉVSORA. 

I. Iii rák. 

1614. Szabó Márton. 
1690. Gáspár János. 
1690. K. Varga István. 
1690. Veres János. 
1693. Székely István. 
1639. Szigyártó Márton. 
1693. Szappanos Dávid. 
1693. Kalocsai Mihály. 
1693. Kakas János. 
1693. Pataki Ferencz. 
1693. Éltető Mihály. 
1693. Körtvélyesi Mihály. 
1693. Molnár Mihály, meghalt szép 

tember 29. 
1693—1697. Szigyártó György. 
1693—1701. Faragó Márton. 
1694. Kecskés István. 
1694. Molnár István. 
1694. Szabó Márton. 
1694. Bartha János. 
1694—1695. Borbély Márton. 
1695. Bárány János. 
1695. Kiss Mihály. 
1695. Éltető Ferencz. 
1695. Szentkirályi István. 
1696. Fóris Márton. 
1696. Perecseni István. 
169(1 Aracs István. 
1696. Pető István. 

1696. Fazekas Jákób. 
1696. Tálas István. 
1696. Éltető Péter. 
1697. Kerekes János. 
1697. Boczor István. 
1697. Kelemen András. 
1697. Czinak András. 
1697. Kis Mihály. 
1697. Szabó Gergely. 
1697. Szigyártó János. 
1697. Pető Mihály. 
1697. Bérezi György. 
1697. Ballabás György. 
1697. Szabó Mihály. 
1697. Máthé Miklós. 
1697. Tóth István. 
1697. Éltető János. 
1697. Szántai György. 
1697. Fóris István. 
1697. Asztalos Márton. 
1697. Ballabás Mihály. 
1697. Szigyártó István. 
1698. Janka Mihály. 
1698. Balog Péter. 
1701. Bene István. 
1702. Sipos Mihály. 
1702. Aracs Mihály. 
1724—1756. Bartha Mihál 
1727—1736. Pető István. 
1734-1736. Éltető Györgj 
1737. Szabó Mihály id. 
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1737—1738. Sebes András. 
1737—1742. Kis Bálint. 
1737—1747. Szőlős György. 
1737—1750. Székely János. 
1737—1753. Nyiri Sámuel. 
1737 1756. Gergely Ferencz. 
1737—1767. Gergely István. 
1737—1767. Kerekes János. 
1742—1759. Sző Is Márton. 
1747—1798. Szőls István. 
1753—1772. Sebess Ferencz. 
1757. Váradi János. 
1773—1779. Paliovi Is József. 
1778—1781. Nőé János. 
1786. Pap Zsigmond. 
1789. Biró Sándor. 
1790. Décsei László. 
1790—1814. Deáki János. 
1801. Silló Bertalan. 
1802 1817. Báróthi József. 
1803. Kiss Mihály. 
1803—1817. Czverg Antal. 
1810—1815. Zoványi József. 
1812 1821. Kerekes Sándor. 
1813—1819. Pallovits Ferencz. 
1813- 1832. Balog Mihály. 
1815. Lugosi Ferencz. 
1825 -1847. Kis József. 
1834—1844. Verőtzy Sándor. 
1848. Deáki Samu. 
1860—1828. Lugosi Károly. 
1862. Zachariás János. 
1867 1872. Kállai N. József. 

2. S e n á t o r o k . 

1624. Szénás György. 
1624. Éltető Márton és Mihály. 
1624. Szűcs György. 
1624. Bod András. 
1624. Csiszár Balázs. 
1624. Borbély Mihálv. 

Ballabás Péter. 
Oláh György. 

657. Szabó János. 
690. Asztalos Dávid, megh. ápr. 4. 
690. Arács Mihály. 

Ballabás György. 
. Literáti János, megh. márcz. 7. 
. Szűcs János, meghalt decz. 24. 
—1767. Aracs Péter. 
—1771. Szabó József. 

Smidt Antal Vincze. 
Kiss Bálint. 

757. Váradi János. 
757. Pap András. 
760. Éltető János. 

Baróthi István. 
Kibédi Dénes. 

767. Frendl József. 
-1778. Smidt Antal. 

>9—1715. Csinos József. 
—1780. Barta Mihály. 

1798. Pakoth András. 
Smidt Károly. 
Keresztes Kelemen. 
Sebess György. 

—1783. Bene István. 
Kibédi M. Dénes. 

780—1782. Csűrös Dénes. 
Boér Lörincz. 
Bikfalvi Ferencz. 

. Mohai József. 

. Kis Mihály. 

. Polgári Sándor. 

. Verőtzy Márton. 

. Kis Bálint. 

. Asztalos István. 
—1825. Décsey László. 
— 1817. Kerekes Sándor. 

795. Török Márton. 
. Haranglábi Mihály. 
. Kerekes György. 
. Id. Sebes Ferencz. 
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1798—1812. Pap József. 
1800—1847. Szönyi Nagy János. 
1810—1828. Makkay István. 
1811. Vásárhelyi Mihály. 
1811. Szönyi Nagy József. 
1811—1817. Deáki János. 
1811—1812. Zoványi Kis Bálint. 
1811—1812. Keresztes Kelemen. 
1811—1817. Gazda József. 
1812—1817. Baróthi József. 
1812—1817. Kis Sándor. 
1812—1818. Czverg Antal. 
1813—1817. Balog Mihály. 
1814—1828. Kis Lajos. 
1814—1817. Kürti András. 
1814—1817. Zoványi József. 
1814—1817. Dr. Zoványi Imre. 
1814—1817. Vajda Sámuel. 
1814—1817. Lugosi Ferenez. 
1814—1817. Pali Ovi ts Ferenez. 
1814—1818. Czverg Antal. 
1814- 1818. Tunyogi László. 
1817. Rétsei Sándor. 
1824. Pakot Antal. 
1824—1832. Herczeg Ferenez. 
1828. Tarpai Sámuel. 
1828. Gál Lajos. 
1828. Halmágyi János. 
1830. Balogh János, 
1831. Yerötzi Sándor. 
1832. Csapó Tunyogi László. 
1833. Marhát Sámuel. 
1835. P. Ábrahám Gábor. 
1839. Schvartz Sámuel. 
1846. Gergely Sándor. 
1847. Paj) József. 

3. Esküdtek . 

1811. Szatmári József. 
1811. Gáspár Dániel. 
1811. Deáki János. 

1811. Szabó Ferenez. 
1811. Varga János. 
1811. Bikfalvi Mihály. 
1811. K. Papp József. 
1811. Boka Sámuel. 
1811. Kiss Péter. 
1811. Veress Ferenez. 
1811—1816. Lőrinczi György. 
1811. Botskor Kelemen. 
1811—1820. Diószegi István. 
1811—1821. Polgári István. 
1811—1821. Herczeg Ferenez. 
1811—1821. Éltető Péter. 
1811 1822. Éltető Mihály. 
1811—1822. Kiss Ferenez. 
1811 1822. Orbán József. 
1811 1822. Pap]) István. 
1812. Papp János. 
1812. Kiss Sándor. 
1812. Lugosi Ferenez. 
1812. Lőrintzi János. 
1812—1814. Szatmári György. 
1812-1814. Pakot András. 
1812—1814. Kósa Miklós. 
1812 1816. Gorgván József. 
1812—1816. Jenei Antal. 
1812—1816. Kürti András. 
1812—1819. Ilj. Kiss Bálint. 
1812 1820. Vásárhelyi Sándor. 
1812- 1821. Vásárhelyi Mihály. 
1812—1821. Kerekes Péter. 
1812—1821. Szabó István. 
1812—1821. Tót Miklós. 
1812—1821. Tunyogi László. 
1812—1822. Deáki Sámuel. 
1812—1822. Détsi József. 
1813. Dr. Zerif László. 
1813—1816. Schmidt Antal. 
1813-1821. Dr. Zoványi Imre. 
1813—1821. Farnas Mihály. 
1814. Császár Dániel. 
1814—1816. Gorgyán János. 
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1814—1820. Id. Lőrintzi János. 
1814—1821. Rózsa Miklós. 
1814—1821. B. Szabó István. 
1814—1822. Csomós Mihály. 
1816—1818. Vajda István. 
1816—1821. Szilágyi János. 
1816—1821. Valkai János. 
1816—1822. Osváth Ferenez. 
1817—1818. Fábián László. 
1817—1819. Ifj. Zoványi József. 
1817—1820. B. Szabó Ferenez. 
1817—1820. M. Pap István. 
1817—1821. Jártó István. 
1817—1821. Détsi István. 
1817—1821. Id. Zoványi József. 
1817—1821. Sipos György. 
1817- 1822. Verőtzi Sándor. 
1820. Id. Lórinczi György. 
1820—1821. Gál Lajos. 
1820—1821. Tót Bálint. 
1820—1821. Kovács Lajos. 
1820 1821. Topái Sándor. 
1820—1821. Amánt Antal. 

Orátorok. 

1812—1813. Farnos Mihály. 
1814. Lugosi Ferenez. 
1814—1821. Kis József. 
1816—1817. Vajda Sámuel. 
1817 1818. Gorgyán József. 
1717—1820. Herczeg Ferenez. 
1817—1820. Kis Bálint. 
1817. Lőrinczi György. 
1820—1821. Osváth Ferenez. 
1832—1836. Polgári Lajos. 

ö. Válasz tó po lgárok . 
1780. 

Sebes Ferenez és György. 
Gombási Zsigmond. 

Arats András. 
Kis Bálint, János és Mihály. 
Kibédi M. Dénes. 
Schmidt Károly. 
Hartha Mihály. 
Márkus János. 
Fülkei Sándor. 
Bikfalvi Ferenez. 
Herczeg Ferenez. 
Id. Újvárosi István és Sámuel. 
Török Sámuel. 
Szatmári György. 
Orbán Ferenez. 
Török Márton. 
Baróthi István. 
Paullovits Gáspár. 
Bene István. 
Mohai József. 
Tunyogi István. 
Id. és ifj. Vásárhelyi Mihály. 
Ifj. Éltető Mihály. 
Diószegi János. 
Szabó, másként Sápi Mihály. 
Debreczeni Sámuel. 
Győri Mihály. 
Kovács, másként Hennig Mih 
Száva István. 
Varga István. 
Szőnyi István. 
Pataki Ferenez. 
Balog György. 
Gálíi Sámuel. 
Bányai József. 
Frendel József. 
Orbán János. 
Id. Éltető Mihály. 
Nagy György. 
Szilágyi András. 
Csűrös Dénes. 
Pap András. 
Keresztes Kelemen. 



VÁROSI KÉPVISELŐK NÉVJEGYZÉKE. 
1900. 

Vir i l i sek: 

Balog Károly. 
Berényi János. 
Borger János dr. 
Bikfalvi Ernő. 
Bikfahi Ferencz. 
Biró Ferencz. 
Breuer Zsigmond. 
Czell Lőrincz. 
Csaponyi Ignácz. 
Csizmadia András. 
Dull János. 
Éltető Géza. 
Friedmann Sámuel. 
Jakabfi Izsák. 
Kapus Sámuel ifj. 
Kemény Salamon dr. 
Kincs Gyula. 
Kiss Ernő. 
Kiss Lajos. 
Kónya Miklós. 
Lányi Károly. 
Lőrinczi György. 
Medgyes Ferencz. 
Magyarosi István. 
Molnár Lajos. 
Rózenbaum Márton. 
Seres Samu. 
Somogyi Jenő. 
Teleki Kálmán. 
Tisztavári Mór. 
Unger Gusztáv. 
Vincze Albert. 

Választottak : 

Balog Gyula. 
Bari István. 
Ben kő József. 
Bihari Károly. 
Csetnek István. 
Daróczi János. 
Dózsa Elek. 
Dull László. 
Ferenczi András. 
Fodor Dániel. 
Fogarasi Lajos. 
Fónyad Bálint. 
Goldberger József ifj. 
Hochszinger Zsigmond. 
Kaizler Sándor. 
Kerekes József. 
Körtesi Miklós. 
Krecsák Gyula. 
Kürthi Károly. 
Máthé Ferencz id. 
Máthé Ferencz ifj. 
Máthé Sándor. 
Nagy Mihály. 
Orbán Károly iij. 
Papp József. 
Petii Mór dr. 
Szabó Sándor, kereskedő. 
Szabó Sándor, timár. 
Szigyártó György. 
Tunyogi József. 
Újfalvi Lajos. 
Újvárosi Sándor id. 



A VÁROS TISZTIKARA. 

1896—1900. 

Polgármester: Péntek Farkas, 
1899-től báró Diószeghy Zsigmond. 

Főjegyző : Czeglédy Miklós, 1898-
tól Halmágyi All)ert. 

Tanácsosok : Varga Sándor, Deák 
Miklós. 

Aljegyző: Kiss Mózes, 1900-ban 
Juhász Endre. 

Tiszti ügyész: Vincze Albert. 
Pénztáros: Obengruber József. 
Számvevő: Felker Lajos. 
Ellenőr: Kabai Sándor. 
Főorvos: Mariska Ödön dr. 
Állatorvos: Giczi György. 
Mérnök : Balássy Miklós. 

Levéltáros: Juhász Endre, 1900-
ban Kiss Sándor. 

Iktató: Gulyás János. 
Kiadó: Nagy Albert. 
Útbiztos: Bakó József, 1899-től 

Krecsák Gyula. 
Adóv égrehajtó: Babuczai Péter. 
Rendőrkapitány: Matolcsy Ká-

roly. 
Rendőrbiztos: Chabada György. 
Tollnok: Kiss Károly. 
írnokok: Gulyás András, Varga 

János, Govrik József. 
Községi bírósági végrehajtó : Kál-

lai Sándor. 



A JEGYZETEKBEN ELŐFORDULÓ RÖVIDÍTÉSEK. 

Bl., I) L — A Báró Bánlfy-család levéltára Kolozsvárt. Ott, a hol a faseicullís 
s numerus idézve nincs, a levéltár rendezetlen részére van utalás. 

Comp = Bél Mátyás : Compendium Geographicum. 
Dical : Dicales conscriptiones comitatus Szolnok mediocris 'A. med.) et Krasz-

nensis. Országos Levéltár. C. Z. m. Lib. XL VI. Tom. LX. 
1)1. = Az Országos Levéltár diplomatikai osztálya. Az oklevelet idézem szám 

szerint. 
E. Eredeti. Csak néhol van jelezve az; de a másolat, mikor nem eredeti ok-

levélből dolgoztam, mindenkor meg van jelölve. 
Erd. Múz. - Az Erdélyi Múzeum-Egylet oklevél-gyűjteménye. 
F.-c., F. C. — Fejér Codex Diplomaticusa. 
(ienesi-lt. = A Gencsi-családnak Ilosván elhelyezett levéltára. Rendezetlen; de 

az oklevelek számozva vannak s index vezet hozzájok. 
GKG., (i. K. G. = Dr. gróf Kuun Géza marosnémeti levéltára. Ott, a hol a cista 

nagy betűvel) és fasciculus (római számmal) megjelölve nincs, vagy, a hol 
csak arab-numerus van idézve, a cistákba be nem osztott, egy külön 
szekrényben levő, némelykor számmal is ellátott iratokról van szó. 

Gr. K. levéltár = A gróf Károlyi-család oklevéltára. Sajtó alá rendezi Géresi 
Kálmán. 

Gy. f. kápt. = Gyulafehérvári káptalan levéltára. 
Hodor K. : 1). vm E. = Ilodor Károly: Doboka vármegye Természeti és Pol-

gári Esmertetése, Kolozsvár, Barna Gábor könyvkereskedésében, 1837. 
Jlt. - A kusalvi Jakcsi-család levéltára, i A Szikszai gyűjteményében.) 11a az ok-

levélen van szám, azt idézem. 
Kandra: V.R. = A Váradi Regestrum. Értelmezi Kandra Kabos. 
Km. Prot. = Kolozsmonostori konvent protocollumai az Orsz. Ltárban. 
Kolozsm. conv. = kolozsmonostori convent oklevelei fiók, fasciculus és szám 

szerint. (Országos Levéltár.) 
Lelesz = Leleszi Orsz. Levéltár: a) Metales; b) Flenchus Statutoriarum; c) Acta 

Bercsényiana; d) Vegyesek. (Hatalmaskodásra vonatkozó iratok stb.) A le-
véltár rendezett, jelzetei ismeretesek. 

M. Nyt. Sz. = Szarvas-Simonyi: Magyar Nyelvtörténeti Szótár. 
Nagyv. Múz. Hl. = A Bölöni-családnak a nagyváradi múzeumban elhelyezett 

levéltára. (Csupán az eredetiekből vagy egykorú másolatokból dolgoztam.) 
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Perg. = Pergament. Néhol jelezve az oklevélről. 
P. G. - Pvotocollum Generale Com. Szolnok Mediocris. Szilágy vármegye levél-

tárában. 
Szgy. = Szikszai Lajos oklevélgyűjteménye. Ehhez csatoltam a magam gyiij-

tötte okleveleket is, a melyeknek jelzete néhol hiányzik. 
Szv. lt., Szvit. = Szilágy vármegye levéltára. Igv jelölvék némelykor a Közép-

Szolnok és Kraszna vármegyék levéltárai is, a melyek ma már Szilágy 
vármegye levéltárában vannak elhelyezve, egyébiránt a vármegyék szerint 
elkülönítve. Az eredeti okiratokhoz — egyéb jelzet hiján - az évszám vezet. 

Urb. et Conscr. = Urbaria et Conscriptiones az Orsz. Ltárban Budapesten 
Wl. — A báró Wesselényi család levéltára az Erdélyi Múzeum-Egylet könyv-

tárában, Kolozsvárt. Rendezve évszám szerint. 
Zv. lt. = Zilah város levéltára, ebben a Sárga könyv, a mely 1092-töl különböző 

dolgokról tartalmaz följegyzéseket. (V. ö. Szilágyi Ferencz . Zilah Történel-
méből, 9. 1. jegyzet.) 



A MÁSODIK KÖTET KÉPEINEK JEGYZÉKE. 

A) K ü l ö n m e l l é k l e t e k : 
Lap 

1. Báthori István, lengyel király adománylevele Wesselényi Ferenez részére, 
Hadad váráról és tartozékairól. Kelt Vilim királyi várban, 1584 már-
czius 6-dikán. Eredetije a báró Wesselényi-családnak Kolozsvárt, az 
Erdélyi Múzeum-Egylet könyvtárában elhelyezett levéltárában .. .... 86 -87 

2. Kemény János levele, melylyel Kövesdre udvarbirót nevez ki. A fejede-
lem aláirása s papírpecsétje. Kelt Aranyos-Medgyesen, 1661 deczem-
ber 7-én. Eredetije Szikszai Lajosnak Zilahon levő gyűjteményében 134 135 

3. Zilah város ezimere. Színes. Zilah város birtokában .. „. .„ __ 448 449 

B) S z ö v e g k ö z é n y o m o t t k é p e k : 

1. Kővár. A Vasárnapi Újság 1869. évi 12. számából „,. .„. __ 11 
2. Aranyos vára romjai Köőd mellett. Fényképfölvétel után .... .... 19 
3. Drágfi János végrendeletének záradéka. Szilágyi Sándor: A Magyar Nemzet 

Története, IV. k. 574. 1. __ __ .... ..„ .... .... _ .... 30 
4. Thököly Imre. Egykorú festmény. Bath marquis longleati kastélyában. 

Szilágyi Sándor : A Magyar Nemzet Története, VII. k. 358. 1. .... .... .„. 43 
5. Praepostvári Zsigmond aláirása. Szilágyi Sándor: I. Rákóczi György, 211. 1. 

(Magy. Tört. Életrajzok.) __ „ .... .... .„ .„. .... .„. .„ .... _ 56 
6. Hadad várának kaputornya a XVI. században. A hadadi Wesselényi-

kastélyban őrzött 1791-diki rajz után __ „. .„. ..„ __ .._ ._. 63 
7. Báró Wesselényi hadadi kastélya. (I., II., III.) Fényképfölvételek után 65,67,69 
8. Békés Gáspár aláirása. Szilágyi Sándor: A Magy. Nemz. Tört., V. k. 410.1. 87 
9. Hadad. (I. II.) Fényképfölvételek után „ , _ „ 9 2 , 93 

10. Részlet a zsibói csikóskertből. Fényképfölvétel után .... _ __ ..„ __ __ 99 
11. Kemény János. Szalai-Baróti: A Magyar Nemzet Története, III. k. 326. 1. 121 
12. Kemény János dísznyerge. (U. o. III. k. 331. 1.) _ _ _ _ _ _ _ _ ._. .... 123 
13. Báró Kemény Árpád kövesdi udvarháza. Eredeti fényképfölvétel után 135 
14. Kemény János díszbuzogánya. A Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárá-

ban. Baranski Emil rajza. Szalai-Baróti: A Magy. Nemz Tört., III. k. 
327. 1. _ _ _ _ _ _ _ . . _ „ _ „ _ . „ . _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ „ _ „ „ 136 

15. A Báthori-várkert Szilágy-Somlyón. A Vasárnapi Újság 1886. évi 50. száma 
után__ . „ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ „ . _ . . „ . _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ 139 
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Lap 

16. Báthori István. Szilágyi Sándor : A Magy. Nemz. Tört.. V. k. 416. 1. 146 
17. Mária Krisztina. U. o. V. k. 539. 1. „ _ _ _ . - ~~ - - 148 
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