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12m-Bmw, ¿s Ajánzás.@www _ N

Valamely ,Vármegyének leírására nem
csak f'ekw‘fésérnelk esmérete, de. tö'rténetei,

’s viszszontÀágságai’, ’s régi birtokossaira,

való nézve, ismét `riem ¿Sak hitelesirók

nak meg olvasása, 'de AJe1 és Okleve

leknek igen nyargy gyi'ijtem'énnye , ’s :fuck

nak ösz've szecìlésére I'nájd egy embeŕnek

élete kivántaptilm.l .

Úgy vagyon: meri: mivel Hyazánklban

a’ Nemesi Nemzetségek I_el-és Okleve

leiket nem akarják fel-fedezní, а’ 1е má»

soltatások-,is `sok kérelemmel, ’s* levelila-L* '

zéssel járhatna; szükséges azkollyas iró

)( 2 nak



IV

`pak Hgzánknak nevezetesebb Levél-Tár

jait, és köz h_itelességi'í helyeit meg vis

gá1ni,` ’s azokbó1~író nii’iszert magának

késziteni. De ez sem engedtetik meg

mindenkor, és mindeniknek; mert`az o1

lyas hiteles helyek egyszer’smind а’ {Ыё

és Okleveleknek, mint az Oljszág leg

Inagyobb Kintsének Ы" örzöji, széltébe,

‘s Levél kerestetö `pamntsolat ìlélki'il

nem -is közölhetik akár ki‘vel mutató

Kön'yveiket , annyival inkább Lèveleikét.

`Nékem .valóban’ e’ dologban _ külö

nös szerencsém él'çernben akadott. Meri;

Hazánknak nçvezetesebbl LevélÍ Ь Táraiba

bé ménetel‘em lévén ‚ Zemplén-Yárme

`gyének3 mellyben lakom, Ugócsának',

mellyböl eredtem, és Szathmárnak, melly

kedves atyámíìainak lakhelye , tökél

` 1е
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letes le írásirît lczélúl tettemV magamnak;

’s azbkról több mint harmincz esztendei _

fáradozásom шёл nevezetes Iel-és Ok- ’

levelekçt öszve gyüjtvén, Zemplénnek,

és Ugó‘òsänak `esméret'ét Бей]: nyelven`

már kiadfam, mst pedig1en`már fel-de

riîlvén Édes Hazánknak régenf ohajtott

hájnala: hògy tulajdon anyai nyelvi‘m

kel éllyünk ‚ ЗгаЕЬтёг- Vármegyének

esméretét Magyarúl а’ v‘ilág eleibebotsá

tom. Elsö vagyok a’ Magyar írók közziîl, I

a’ ki .Tel-leveleîaböl (Diplomaŕice) anyai

nyelvünkön írok, hogy а’ ЁбЪЪ ЫеЫевеЪЬ

érzeti'i Nemz'eteknek példáik lrltán Valaha;

mí Magyhròk -is {Ы - ébí’edvén ollyan

munkáknak készítésére szentellyiìk erön

ker, menyek а’ ŕNemzemek betsalepet, `

és a’ Nemzeti nyel’vnek -is elömeneteli;

Szerezzenek. S'zembe ti'jnöl képe'n ylátni

‘Гоg



'VI

‘ l

fogják a’ Nemzeti nyelvünknek ótsárlói:

hogy a’ Jel-level‘ek а’ Magyàr nyelveń'

I is szint úgy jól, mint a’ Deákban hang

' zanak, azért az Órszági Polgári, ’s tör
vényés mindenl dollgainkbyan velg bizvást

élhetünk. Ezen állitásomat 'johban erö

`Síteni, és а’ Nemzeti nyelviínknek min‘

'den kifejezés‘ekre alkalmatos Voltät bö

vehbel‘l. ple/g mútatni kivánván д ezen

munkámban `916 Гщ‘дйм Вещь éS çsztellf

,'¿löt jegyzö гей iráso’kata ‚Надави, Нёвё

verseket-is sokvkal i‘övidebben, ’s vt_öl§él1ef,

tessebb’eńk а’ Deálg` IgiAellé Magyar@ foifdítvg
çlé даст, l l.

Má;ì kińek s_zentellryçm ezen Jal-le:

Yeliî munkáltnatx? A’ Värme’gyér‘leky Nagy

Мышь-‚ада, ’s Nagy érdemû FffjflspánI

nya a’ X‘ïzírmgagyeu Reridçinek ajánltatqi

" kivánnya., a’ ищет Bend@ Pedí@

\ _ 1102



VII

\'.' ' i

hozzánk Nagy г Károlyból Í1808. JuliúS

Hónapnak gdíl: пар} küldött Hiiripi 'Szu-\ l

hányi .ïános Felv-Ispánynak Levele v:iii-

tal, ezen dz'tsösè’get Qs’ szeretett Fä

Ispányok'nals nem ст!‘ тегу‘ еЁЁ‘еаЁб/Ё,

de tòf'lem 'la' Íie’riÍi-zfs. Be szép vetélke

dés a’ Fö-Kormányozó, és a’Kormányo

zottak Кбит: а’ vigzszont költsönözött

szereteten,v és tiszteleten! Vétek Volna..

ezeket el удалим.’ Tegyiínk elegeti

mind а’ kettö kivánságának! Mivel te~v` `

hát a’ munkám úgy-is'két Вёвгейкггози-ь

tank; az Elsa Bészét ТЕ néked ajánè

10m .Nagy-,Mélróságú BÁRÓ WÉCSEI.

WE’CSEY MIKLÓS! Hajnácskö ‘мы

örökös Ura, "s >ezen Värmegyébeng- is

neŕezetes Örökségeknek Bírtokossa, Fel

séges Csás’zár, ’slKirály Urunk Felf

sége valöságos Kamarássa, I’s belsö tit.-l ‚

kos



l ’ vm

- kos .Tanátsossa, Hazánk’ _leg föbb .Törn

v'ény Székének Birája, ’s ez‘en Várme_

gyének nagy érdemi’i Fö-Ispánnya, a’

ki а’ mint régi Magyar vérböl eredt‘él,

у úgy még а’ Szép Atyádban Báró Wécsey

Sándorban„ ki a’ törvényeá Királlyához

папаши hivségéért а’ pártosok által 652

ve kontzoltatott, 1692. Eszt. az Ors‘zág

Nagygyai, ’s Fö-Rerldei közé számlál

tattál, ’s hog;7 sok érdemes Öseidet, ’s

rçkorgidaf, ’s azok között Bái‘ó Wécsey '

Sigebertet, Hadi FöVezér Helytartóját,

’s „еду Lovas Magyar Seregnek ' tulajdo- —

nossát,’s Bzíról Wécsey Ió’sefet, a" Sze`

`PesirKirályi > Kamarának Fö `«Igazgatóját

el halgassam, István Atyád-is a’ -Mezei

Hadi-Vezérségnek méltóságával vtiín»dök-

1am; TE’GEpET-is (hogy Felséges U-`

Funk szavaival 162. szóllyak) ‚, teként

‚, vén



IX

‚, vén а’ ТЕ ёПапйф hívségedet, és az

„ Uralkodó Óstriai Házhoz, ö Felsége’

‚, hez, és а’ Hazádnak köz javához Ińu- ‚

„ tatou felette hasznos szolgálatidnàk

„ érdemeit, gondolólga'véyén а’ TE je- '

„ les evrköltseidet, ’s életednek jámbor- '

Э

„ ságát“ a’ Di_tsösé_gesen Országló, s `

az érdemeket be'tsiîlni- tudó_ Felséges

Urunk Fö- Iâpányi hivatalra elmelt, és

ki а’ Királyodhoz nagy hívséggel , а’ На

zádhoz forró szeretettel, az alattad va

lókhoz igassággal k'orńlányozi-)d` ezçn п

Vármeg-yét.

l А’ másòdik Részét pedig ‚т: néktek
ajánlom Tekintetes , Nemesl SZATHMÁR

VÁRMEGYÉNEK .F6 és _Nemes Rendei!

kiknek ezen lakhelyét а’ természetnek

sok féle adományival nem csak böven

meg



‘_meg áldotta а’ Magyarók Istène , de ben

ne történt, ’s É'des Haîzánkat e’rdeklö

sok` do‘lgokról Megyétek v’al‘óban neve

zetes. Mellynek érdemesîagjai ezen Me

gye Fekvése, ’s `Polgári esmélv‘ete leirá

' sában, söt Levéltári leveleiteknek köz

lésével engemet» olly se‘rényen segitette

tek, ’s ezen munkáŕnat arr'a é‘rdemesnekI

лишить; hogy köz költs'égteken köz

re bocsássátok.V I

l

i .

’ Élte édess'égét kétszeresser'l` iszsza„ _

Ki gyönyörködve néz az elmúltra..

viszsza.

/

Úgy jmòndá а’ történetek meg :ívrásánn

_ról ama nevezetes Néhai Péc'zely Jó’sef.

TIK-Pis látni fogjátok ezen munkzîîmban

Jelés ~e1eiteknek sok viszszontagságit,

" ~ › \ _ mélly



XI

mellyeket a’ mostani bóldogságtokkal

öszve vetvén.;

Mint kit а’ tengeren {отдай hoszszú l

veszély

На kivánt'Y partyához vé-gre bozza a', j

szél ,

El {Не}: minden búç, kedves öfömre

` ké1,i `

A’ múlt vészélyekröl Aörw'f‘endegnLe be

.y szél.

Úgy TI -is olvasni fogjátok kedv/e

` seh,

Mellynek viselése esett keservesen.

Egàfszer’smind ezek {одна}: Т1КТЕ- `

KET ébreszteni а’ Felséges Kírályunk

nali, kinek szárnyaì alatt ol'lyas Viszszon

tagságoktól távúl vagytok», hivségére, ’s

édes



XII

édés Hazátoknak, mellyet csak az Atyái

tgk Istenének keze таким meg, Szere

tetére.

Fogadgyátok el tísiteletemeî: szokott

kegyességtekkel, ’s )'55 szívi’iségtek'kel:

Mellyben `továbbêis ajánlott vagyok»

\

Szolgûok, ’l Tiaztolözök

SZIRMAY ANTAL.



i

i
l

§.1.Sza.thmár Vármegye, f'elsö Magyar oŕszágbán,

Tiszántúl való kerületben fekvö, nevezelét vette Sgm/b

mdr várától , melly ez elölt Zothma’rnak, Zatizmár

nali, és Zakmäfnak is neveztetett. f ‹ _

§. s. Ezen nevezetes várnak bövebb leíra'rsát, és

víszontagsága'it §. |71. elfi adni fogjuk; most реф;

csak azl jegyezzük felöle: hogy‘ а’ Magyaroknak Pan

noniába lett utolsó be jövîelelekor ymail" fel állott, és

Маши! Fejedelem áhal birattatott; a’ mint Bela. Ki

rálynak nevetlen iró Deákja erröl több' helyen ïbizony

ságot tészen: ~l1r Czik. „ A’ Maru.:` f'oiyó vizétöl fo'gva f

„ Zomml folyó v'rzéig f‘ekvïi f'öldet magámak foglaltd

„ volt Mbrout Vezér, kinek‘unokája 'a' Magy'arokfól

, Me'n Marothnak “

ruthnak) а, ретеиеюй, mivel 570k szeretöje volt. ‚19.

J Czik. Arpád V‘ezérA Byhof väráb‘a Mén Maroïhoz
„ v{'óveteket, és ajáńdékokat küldött: hogy az ö'Nagy

n jsinek Atíla Királynak igassága‘szerén adná ki fól

„iét a’ готы vîzétöl fogva a’ Nljrl'g, es a’ Мадам}

и .capuig “v (melly most Erclél’yt а’ Szilágysa'gtól ha'tá- _

roza) zzo. Czik. „ el rendeltetett: Ногу Tasa а’ L¢Ízel

u 1ttya, és Znbólc/z az Eleud fia, kitöl ered a’ Usd/kij

„ nrmzetség, иду Tuhotoìn а’ Horlfa attya, а’ Суи1а, '

més Zombor nagy attya, kitöl `a’ Маг!“ nemzetség

‚‚ iö le Mén `Marót ellen mennének, kik (zhCrzik) к“

„ részre osztott seregeikkel a? Zothma'r мы; ]щоца1с‚ j

„ és „an тайга: harmad` napig ostromolván gyözedel

„тент meg vették, ésl negyedik nap а’ várba bé- _

‚‚ menvéń a.’ Mén Marót каюты, klket ott kaphattak,

‚, lánczokkal meg kötözvénra’ setét tömlöcznek ìszo.

,. пуй {Ь xekére vetepték , és а’ .lakosoknak‘ ffìait’ke

‚‚ zesgégiil fel szedték, és a’ vzîra'ti katońákkal tele

‚‚ hagyrák, mago# рек“; а’ Mezesi kapukhoz mente

‚, nek.“ ’

5_ 5, Thomász штампа Szathrń'ár Vármeg‘yei F5» ч

Orvos, ’s tudós hazánkña a’ Mqgyarolc~e1'edetérì'3l , és

nyelvéröl Его!‘ vélckedéseìnek 5. Részébçn 1o. Czik_\

A _ ‚год/ь

(az az a’ mén lótól Cbo‘dör ‚Ма- ‚



\

_` 1x51. Eszt. Pray

‘ гёпггуайгап mosódtak, sertés húst nem ettelá,y

\

a ‘ ЩЧМЬИ

Zolhmárt Zsîdó szónak lénKni állittya. Zoth Zsîdóú‘l

äradást, Mar szomorút tészen', azért Zothmár nem

egyébbr hanem az a'rada’s mìaft зготагй. A’ szom

izéd lvìdékeknek, Kárpa'thi lhegyekrxek nevezetét is 25%

dó eredetüeknek mondgya; тег‘; ВЁ/чд; hegy melléket,

.Maramàros szomorú hegyes vìdéket, Kárpa'th juhok

nak lçgelöje’t, Títzz'a vìze, hajókázható folyót, Tho

mas Игла!‘ màgyarázattya fzerént Z'sidóúl tészen., Molly

böl ez következnék; hogy- а’ Magyaroknak Pannenìá

Ъа lett utólsó be‘jövetele elött Ход/"пей tajékát olly
nemzett lakta, а’ теПу hajdanában sok dolgoknak ne

vezeteit a’Zsidóktól vette. Hogy а’ Magyar nyelvben

sok Zsidó ~szók találtatnak, az bizonyos , mellyeknek

lajs’tromát nem csyak nevezett Thomas F5 Orvos emli

сем vélekedésciben, de а’ Debreczeni nyelv tudomány
könyvè is elö hozza. Ezek ugyan akár a’l Zsìdókkal

Asiában lett társalkodásból, akár Thomás Urnak .véle

kedése szerént a’ Zsidóknak el szélesztetések. után а’

Pannonîal', vagy а’ Magyar nyelvben keveredhettek

de az is járúlna hozzá: hogy. a’y régi Magyarok köz,

keveret'lett uémelly идей szövetséges nemzet, mellyc¿

Cínnamus régi irô szerént a' Görögök Chalizolma ‚

а’ Magyarok Hismaclítálmalf Ismaelxöl, Abráhámmk

fiától neveztek. Hogy ez a’ Magyartól 'külömbözö nen

zet volt; onnan ki tetzik: mivel a’ Magyar 'pásztoq’

‘аду katonai életet élt,~ Hismaelitákât pedig a’Hazárk

nak törvényei kereskedöknek nevczìk. A’ zsidóktól is

meg külömböztetik Sz. László 1. könyv. 9. 1o. Clik,

Kálmán n. könyv. 46. 47. 48. 49. czik; Második An-’

drás Bend. 24. Czik. Hogy pedig Magyarokkal régföl

(‘идти szövetséges nemzet volt, azon okból hihmïi;

mìvel Takson (Тощив) Fejedelem а’ Pasti f`ö `wir-M130.

1a Ki‘rályuak nevetlen iró Eeálgja szerént l(57. Czik) az

ö örizettyekrc bizta, .nem hízta volna рейд; oméretlen

nemzetre. Manuel ComnenusyGörög Császárlìak segh

ségére `is Ы: mentek a’ Magyar lovasokkal edgyüït

KTört. 5. könyv. Óstriát is`ök а’‚М-а-

БуагоЮкаГ pusztitották. Palma Károly l. ‚вёл öket

Kazul (Persiaz') eredetî'ìeknek mondgya, és y’sidó ne

vezet is Persiai ńyelven hcrcskcdät 'tésze.n. Thuróczy

Saracenus'oknak, az az Mahomet , Pray а’ мы,“ kö
vetöinek nevezì. A’ mint a’ Hazánknak törvëíTm-i sze

‘È kör

nyül



«aus» ' ` 5

nyül metélkedtek , melly mint a’ Móses; mini a’ Ma

homet szertartásaìval, a.’ ki ciak qgyan Ismaeltól szár~ v

шамана magát, meg egygyez', és noha. ezek шаг

Asiában a’ Magyarokkal esmérelségben lehettek, mind

az által mivel ßéla. Király nevetlen Levelesének hiteles

bizonysága szerént а’ Hi_smaelîlák csak Takson Magyar

Fejedelèm alatt'Bular, azaz Bolgár földéröl Magyar

Országba jöttek (57. Czík) Khalz'z is Bólgár nyelven

Kalagìr aFró portékával járkálót tészen, Szalhmárnak

pedig , Bi larnak, ’S azok környék'einek nevezetei már

а’ Magyarok be jövetelekor meg voltak„ezek elöttök

lakó nemzet által adattak vagy Thomas Ur vélekedése

szerént még a’ Rómaiak Маг: Pannoniába vándorlott

I raelitáktól , ‘югу utánnok következçtt más nèmzettöl.

¿zen Zathmár tájékán ez МЫ: lakó nevezetes nemze

tet Béla Királynak iró Deákja (п. Czik) Kazarolmak,

печей, Pray pecl'rg çzrn nemzetct (Not. praeviœ pag.

XXXII.) Magyarokkal egy çredetü Török f'ajtának ir.

ja, ’s most is а’ Kaspiumi tenger Kazan' tengemek а’

Persák, és Arabiaiak által nevezpetik. Nem csuda

мы‘: bogy ezen Mahomet ì‘évelyg/ését, melly а’ ZSìdó

lzortartásokkal elegyes, követö, söt Zsidókkal ez elött

társalkodó szomszéd nemzetnek nyelvébe sok Zsidó

szók keveredlek, és általa talán -Zothma'r tájékának is

adattak. '

§. 4. А’ Szathmárî v'idéknek tem ‘а’ Magymk be _

'övetele elött lakói voltak a’ régi Szarmatákon, és Dá

usokon kivül Кашпо/‘3 Magyarral _egy eredetü'l ör‘ok

Кара, kiknek nevéröl, ’s általok épx'tett Koza’r va'ra `

most is belsö Szolnok Vármegyében vSzamos vìzének

I mentébe, és magába. Szathmárba ís általok épített Cha.

zari'(most Császári) helység találtatnak. Urunk зай

letése uta'n hetedik századnak a’ végén Tauría’ba,

mostani Krl'míába laktak, а’ mint err'ól Tudós Dobner

Gcla's ir: ‚, hogy Taurlába Бит:` Czyril канаты a’

‚, Kazaroknak meg téritletésekre, kik a’ lmint: nyelvè

„ ket, úgy eredeteket a.’ Töröktöl, és Hunnusoktól

venék, és Hnzánkña Pray is énekel in Taurica jurz‘

Russico asscfta :

Multi. ìlla procìs alim prensata, (,"Íz1,xzaros_`

Hu rico, ut memorant, prognatam sangvme gentem

0 .nus штат, complexaquo Рой: alumnos.

A n ' Heee



l Kedvcsivé‘ lettek ,

A ‚‚ egy èkët híozzá tartoàandóival, és egy

4 »cfs/xp...

Haec illi a'Volga multis erroribul y:wtf

Devenere loca. , et sensim ditione potiti

Finitimas ferro domueru'ht vindice gentes,

Mcçgyarúì.

Taux-ía sok kéröt hajdan el спящие, végre

A’ Kazarok, kiknek Magyarok nemzöi vala'nak

_. 7s azokat kebel'ébe года“.

Ok oda el hag"'ván a’ Volga vidékityigen sok _
\ ‘Jártok «után jöttvek, ’s`lassan kezeikre kei‘ülvén,~

Szomszéd nemzeteket meg hódoltattak даты.

\

Vagy:

Tauriának ugyan vóltak sok kéröji,

De csak а’ Kazaroh gvoltak meg ‘пай;

A’ Volga меня sokan vándoroltak, . ‚

I Мёд ezen tartományt végre meg hódoltak»

Hajdan Magyar `vérböl виде‘: e’ Nemzet,
l Nem csuda hát: hogy ez Taurián eröt ‘мы;

Мех‘; mellette harczolt Magyarok Istene;

E? azért vallyon ki тьмы: _cllene ?

De hogy Zothmfír nevezeti'í nemzetségl is', Мозга“;

Ml'lmlay Nemeseknek eleje lakta Szathmár Vármegyét,

a’ Gróf' Miçholaz’nak Zothma'r Gróf‘, fìának_1z57.]ïszt.

ВЫ: végsö rendeléséböl ki tetzik,.melly e’ képen vagyon

,‚ Gyö'ri Заем Egyháznak ká talannya. Mindeneknek,

‚‚ а’ kik ezent látandgyák, ücRfösséget az Urban Jesus.

‚‚ Kristusban. Tudgya meg a’ Ti közönségtek: hogy

_., ollyañ levelet Mícholaynak Ходит“ ñának kezéböl

_„ vettünk: Tudva légyen mîndnyájoknak, a’ kik ezen

‚, levelet látandgyák : hogy én Michglay Zpthmdrnak

_„ па}: jaren létébcn, minden мы“: hozzájok :arto

_„ zandókkal, mellyeket birnk Kz's- Symába, minden

’ ,‚ ellent mondás nélkiilfnem hit részébe, de Шу, és l

„ jámbor fáradozásiért zíltal adtam\ az én felességem

,‚ nek szabadon, és ‘bátorságosan birattandókat. Altal

‚, adtam azon helység f‘öldeinek riegyed részét is, és

rab szolgá

tudni„ mot идут: печедекйх fìaival, és‘lcá'pyaival , y

‘ ».ll'

„ fia az én halálom elött, az én Symai atya’mfiaim- д
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‚‚ illik й: fejekkel, úgy mind ai által: hogy az én

„ halálom шёл azon tiz' embert szabaâoknak lenni"

,. engedgye. Által adtam azonkivül nékie négy ökröt,

„ és hat szeliditle-n lovat, és egy iól tanúltt paripát

ь, sok féle szinüeket. Ismét által adtain пёс! bizonyos

„fóldet,~ mellyet Hamon Gróf‘tól vettem, НИМ, és

,‚ Andra’s földei kökött í’ekvöt, egy' szolgával, és egy

„ szolgálóval , és б: szabadosokkal, kiket azon Hemon~

_„ tól vettem` 5o. gyrán; ` Megint által adtam néki ,Sce

„ bcnan lévö szöllömnek harmad részét, úgy mind az

‚‚ által: hogy az én halálom után azon’ harmad részt

„ Syma’ba lévö нет Egyháznak ki bocsássa, de a'

„ mint fellyebb mondám, mind ézeket nem а’ hit'ré

‚‚ szébe , de az ö ala'zatos szolgálattyáért, és azon

„ tiszteletért, mellyet nékem súlyos betegségembe tett,

_., _Istenesen ‚ ajándékoztam. Azért az én atyámfiait,

›‚ kikre а’ t'dfbbi vagyonom marad , sz’orgalmatosan ké'

_‚‚ rem: hogy nékie az ö hit részét meg ne keveseb

„ bittsék, de egészen ki fìzessék. Hogy pedig ezen

‚„ kegyes hagyomány ezentúl те; maradandó tártós

„ ságának erejét vegye, azon Mz'cholaynak kérésére

„ ezcn levélre fel iractnkLés а.’ káptalanunk petsété

„ vel mèg „гаишник. Urunk meg testesülósének T257.

i, Eszt. (f. p. h.) Rcá iŕa's: „ Gróŕ` Mìcholaynak

,‚ Gróf Zothmarrfìának testamêntoma.“ Találtatik Le- f»

lesz könyv. a’ régiségek Кбит: Nro imo A. 1257. Евы. ‘

Ki tetszik ebböl: hogy Zathmár Vármegyébe шёл‘ 1257.

Ева‘. szöllök miveltettek. Ki гений: hogy noha a’

régi Magyaroknál születésbéli Grójòh nem voltak , ha

,‚ nem csak hivatalbéliek, kik Ispa’nyolmalf neveztet
tek, úgy‘inint: Nddor lspányA (Comes Palatii) Tábor

nokok lspánnya (Tavornicorum) Székclyck Ispánnya

(Siculorum) Va’rmegye lspánnya (Supremos, et Vice

Comes) Идиш! Ispánf (Curialis Comes) mind az ál

tal azok is, а’ kik bizonyos számú katonákkalß’ Királyt

а’ iáborba követék, (Kálmán Király Rend. 1. könyv. 40.

Czlk.) Camescknck nevèzlettek; ezeket. tehát агент!

îS а’ hivatalbélieknek meg'lkiilömböztetésére Gŕéfokna‘k,

l’ F6 hivatalokban lévöknek`fìait pedíg Mastereknck

nevezni годик. n ‹ '

§. 5. Az után а’ Magyarokon' kivül , kik ezen РЫ

det el foglalták, hajdani Dicsö Királyaink сии Megyé.

nek

\
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nek (б b helységeît, Gyzela Sz. István elsö Kîrálynnk

felesége Németekkel, II. Geyza., és IV. ßéla Szászokkal,

¿s Flandriaiakkal meg népesitették, а’ mint helyenkìnt

elì'i adni fogpxk, de azòknak maradéki vagy m‘ár meg

Magyarosodtak, vagy a’ Hazának sok viszszontagságai

közölt ki fo gytak.

S. 6. Mostanì lakosi рас“; ezen Megyének Magya

А’ Magyarok

egész Szgmosközi, és Nyirî járäsokban Krasznaközinek

реф; két harmad részében, és а’ Nagy Bányaìnak.

еду harmad részében laknak. A’~ Svábl kerületböl ki

l rok, Németek, Oroszok, és Oláhok.

‘rásban meg népesétette.

fvándorlott Németekkel Gróf Károlyì bäz Uradalmainak'

nagy részét, úgy mint Károlyt, Csanálost, Fényt,

VallajthMérknek , Szanìszlónak, Csomaközuck, és Me
zö Teremnek harmadát , Mezö vPetri, Nagy Maj=ény.

Kaplony, Kálma'nd helységeket a’ Nyiri járásban, Er

död, Béltek, Király Dàróez mezö v_árosokat, Mada.

rásznak, Töke Terebesnek, Gìlvácsnak, Szokondnak,

Szinf‘alunak, Sándorf‘alúnak a’ Krasznaközi iárásban,

és»` Jósef‘házának is egy harmadát a’ Nagy Bányai já

А: Oláhok a’ ßomaiknak,

az Oroszok'a’ régi Dákusoknak, és Szarmaiáknak ma~

ŕadéki а’ Nyìri, és а’ Sza‘mosk'o'zi jzírásokban csak imitt

amott el széllesztve vannak, de а’ Nagy Baínyai járás

пай két harmadát‘, és a’ Kraszna közìnek egy harmad

részét ‘наш. A’ Tótok még ide nem igen férkezhet.

tek, csak Jánk mezö városba, >`Cseke , Lázárî , Sárköz ,

és Pátyod nevezeti'i f'álukban kevesen, hanem a’ Zsi

dók, -és a’ Czigányok imitt amott számosabban talál

‘атак. „ —

\
§.Í 7. Régenten, a’ mi а’ köz igazgatást meti, а‘

Magyar-ok Káda'rok áltaLkìk Asiai uyelven nem egye

bek, hanem Bira'k voltak, a’ németek Fel Nagyok

(Major viuœ) az oláho’k, és а’ czigányok шрам ál.

tal kormányoztattak, az Uraság jövendelmeire fel-vi

gyázó Tiszt `рев“; a’ Magyaroknaíl volt Major Сада‘:

(Villicus) az` ‘Oroszoknál> Sólte’sz (Scultetus) az ОМ

hoknál Knyze (канат) Tudniillik а’ f`óldes Urak az

- erdös, és kösziklás haszon vehetetlen Fóldeiket meg 4

népesitenì , ’s‘haszon „мат tanni kivánván ; az Oŕo

. szoknak, és az Oláhoknak там. kiaasák, és «мышей:

$ól~
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Sólle'szt, vagy Kne'zìf`elöljaróknak rendélték. Ki

или“: ez László Opoliaì Herczeg NádQ‘r Ispánynak, és

Balicz Miklósnak, Thúrócz’, és Árva Vármegyeì F5

'lspáflynak 1567. 1570. Eszt. költ leveleikböl, mellyek

ben ezen szavak ‘читай: ‚‚ tekintvén nehéz _.' és sokfé- ’

,‚ le munkájit , és fáradozásit Dìwkovich Tamásy па

„bad Sóltészunknak, mellyeket Запас/та helysé

„ giìnkben az й} házaknak épittésében , és a’ szántás

_', ra, vetésre szülqséges Fóldeknek irtásában hegyes,

_., és kösziklzís helyeken szenvedett,' és ez után is ha

a. Sonló szorgalommal el szenvedni ínagát kötelezî-Ha

sonlóképpeny- „ Malomvìzi kend’eressy Mihály, Nagy

„ ságos, é/s leg hatalmasabb Urnak Hunyady János

,‚ Vajdának `Al-Ispánnya, ésfMármaros Vármegyében

„ Helytartóia vallya: hogy Péter, Mandra, Náu, Koz~

„ ta, Sandri, Pap, és Mikpla Oláhok elejének, Negri

„ le, és Kadomer nevezeti'ieknek István Király Ozai,

„ és Visó helységeknek örök'ós Kencziasságát adta

„ azért : hogy а’ Mármarosi havasoknak ладу részét

_„ o meg népesítették, és irtogatták. Költ Zigeten

‚, 1445. Eszt.“ '

§. 8. Knyze Tótúl F6 embert teszen. EzeknekMSs

a' Sóllészoknak k‘ótelességeik, és'szabadságaik ezek va

lának: Mentek voltak mindern Ur dolgátöl, kilenczed

adástól, szekerezéstöl, és ŕìzeléstöl fìúról fìúra, ’s

cëak еду sertést a’ malomba hl'zlalni, egy Канск“: az `

Uraság számára telelnì, __’s ha Urok’ eleibe ушей, aiáni

dékot vinni tartoztak. 0k szedték be az Uraiknak iob

bágyi adományikat. Ha valami kérdés támadott а’

jobbágyok között, ök тупик meg , és el is itélték,

Urol; eleìbe vevén az itéletet, mellynek tételéérb'két

pénz volt az Uré egy pénz а’ Sóltészé. Ijladba az Uro

kat fegyveresen követték ök, vagy a’ vfiaìlc. Szabad

rendelést tehette'k vagyonnyaikról, máshová szabqdon

мышцами. На meg Nemesedni akartak, nem volt

sziikségek fóldes Uroknak engedelmévre. Egy, vagy

több „им, kìvált pedig n‘|a1mot_birl;ak,l de ezeket,

ha több На!‘ volt, csak egygyikének hagyhatták. A.’

Sóltészságot,'vagyKenezyasságot másnàk is el adhat

ga'k. A’. mint'ezek ki tetzenek László Opoliai Herczeg

Nádor Ispány leveléböl,a.’~mellyben vìlágosan mon/clgya:

hogy általunk Генуе!) ki tert fel tételek Маги „ emli

- ' „tern
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,; tett Tamásnak szabad Sóltésíágot adott ñúról fìúra .

„ más Sóltészoknak, ё.’ Knezylmeh szokása’hoz h¿pest.

Tovább: ha hivségtelenek voltak, vagy fòb‘en járó vë

tekben esrek @zen Kpçzyk, vagy~Sóltészok, hivatallyo

kar el vesztètték. Иду 1554. Eszt. Konczka helység
nek, és Biztrìczei l‘óldnek Sóltészságát Péterl , Thillnek

íìa testvéré'nek meg öle'ttetéséért el vesztette, és az`>

Miklósnak Helbrand ‘fiának aclatott. A’ mint ezeke't né

melly» Knezyk, és Sóltészok maradékinak szabadságaik

lerzínt f'o'ldcs Uraìk ellen folytatott, és a’ „КМ-Шу} Иду

:armó Таней: eleibe vinetett perböl hitelesen ki irtuk.

l §. Ki шлем azon per f'olyásból az Oláhoknalc

régi kötelességek is, mellyel f‘öldes Uraiknak 1367. Eszt.

юноши. Mfindenike .Eldon еду ‚пуизп hört, vagy ‚

helyette egy arany f'orintot, azonkivül a’ juhoknak„

‘аду kecskéknèk. шашки, három ‘утюг, egy lúdat,

еду Császár madarat, tiz tojást. E’ теней négy gaz

da öszve года" s_ót, vagy bort három hapi járó f'óldx‘e

vinni, ‘аду hclyette öszvcss'éggel hét arjany forintot~

flzotni köteleztettek.

- g. 10. А’ згагьтм Oláhokról а; Leleszi ища-ш.

ban V. beti'i alatt lévö lktato levelekben 257. szám

alatt illy‘en Jel levél találtatik: „ Mi Maria., lsten ke

„ gyelméböl Magyar“,A Dalmat, Horváth Országoknak

‚‚ ’s а’ t. Királynéja. Emlékezetüllhagyván ezen leve

„ lünkel tudtára adgyuk _minnyájoknak, а’ kiknek il

‚, lik; hogy Mi úgy kivánván Jánosnak, Sándrinak, és

„ lstvánnak, néhai Zanizló ñainak, ki a’ Kerechkey,

„ és Buchnycze falukban Királynék OláhjainakVajdájà.

‚, vala, szolgálattyoknak érdemei, Bçreg ,tés Zothmár

x '„ Vármegyékben Куб Oláhoknak Kenczfassdga't àzon

y, Jánbsnak, Sáńdornalç, és lstvánnak öpökye, és meg

“_‚, тёзоШщаыапы; leg f'éuyesebb Fejedelem-Aszszony

‚‚ nak Erzsébetlmek, azon Isteni k'egyelemböl Magyar,

‚‚ Lengyel, Dalmat, 's a’ t. hirálynéíának, és а’ Mi'

„ leg ke'dvesebb anyánknak tetzö akarattyából által'

„ adni el töl<éllettük olly :mócldal: hogy emlitett Já

‚‚ nos, Sándor, és Istyán az ötvenedik részbeli öszve

‚‚ szedéseknek f'elét (medz'etatcm Collectarum quìngua

‚‚ gcsz’malium) mindenkor, és miuden esztendöben

‚, .emlitett Oláh-októl tartozzanak‘adni, és szólgáltatni ~

„ а’
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„_ а’ Mi Felségiinknek ‚ másoknak mind \az aîltally igaza

„ Гоп: marâdván. A’ mint î‘ê emlitett Kenezyasaágot

,‚ már ez elött leg Fénye’sebb Ersébeth Fejedélem
„ Aszszony, azon Isteni kegyelemböly Magyar, Len

‚, gyel, Dalmàtziai Kîrályné, és még a’ Mi boldog

‚, emlékezetû 1е5_ kedvesebb Nagy anyánk elöttünk bé

„ mulatott Vle-veleik {Май azon Jánosnak , Sándrinak ,

„ Istvánnak elö hozott mód szerént által adni el tókél'-

„ Iették. Köln; Budán ò‘rvendgy vasárnapot meg elözö

„ hatodik u-apon , Urunk 1585. ESZt. `
\

xx. Ezen jel levélböl ki tetszìk; hogy a’ Siath`

mári Oláhok 'Erdélyìeknek szokásához képest (Lásd

Alb‘ï‘g‘t Rend. 7. Czik) a’,Királyì elézma. helyett (Lásd

Pálma 1. Réî-'z 14. Czik.) terméseiknek ötvenedik ré~

szét .a’ Királynéknak adták. Hogy fel voltak osztva.

b‘zouyos keriiletekre, és helységeknek voltak Vajdái,

а’ kerületeknek реф; kormányozóji (Knyzc) а” kik az

Oìafhnklól ezen dézma részt bé szedték, és f'eiét a’Ki

ráîynéknak adták, más felét pedig f‘a’radságokért ma

goknak tartottólk. Ezen kivül hogy voitak a’ Királynék

nal; különös Oláh helységei is (villas Olaharu'rn Regi

na/ium) Kerechkey, és Buchnychc nevezetüek, kìknek

Valjdájok.Y Zànizló fellyebb irl: Kuyzeknek az at'tyok

vala. |558. Eszt.»Midön Vajnági helység Mármaros

Várrnegyében Komlóssy, Myrche, és Janchyo Neme

во!‘ közörr három részre osztatott, az«öszvé hívatott

határosok között nevez`tetnek: Onuska János, és De

myen Demeter, Bustyaházárul а’ Királynék jobbágyi.

Herebel Filep, és Záldobossy Ferencz Zaldobßsról ha

sonlóképen a.’ Királynék jobbágyi. \`Pogány Nemesek

Levé) tár. ‚

§. x2. Még 1595. Eszt. а’ mint а’ Magyar hely

Ségek birákŕ által, úgy az ОНИ helységek Vaj`dák állal

kormányoztatgak, a’ min; Levél tárunkban lévö Thardy

Vörös Sófia Ukönknék Felsö ‘Veres marthî, és Nagy

Aríjószágban lett be iktatásában az 'öszve Миши: .

lzomszédok között e’ képpeń el'c'ì számláltatnak: „ Ka

„ kas Lukács Biró Tekintetes, és Nagyságos Ba'íthory

‚, Istvaín jobbágya Gyarmat mezö Vároäból, Simonyí

„ Nagy Рай! Biró Kún László 'ózvegyének Jobbágya.

„ Нади! Simon Vajda, nevezett Báthory Istvannak )ob
l н bágya I

1
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‚, bágya Lypórúl, Katona Mìklós Чаша. Zekcll György

„ jobbágya Borhìdáról. ’s а’ t.

§.`15. A’ mint három féle Метис: lakja ezen Vír

megyét, úgy a’ nyelv is, mellyeu beszélnek, három

Где: Magyar, Német , és Oláh. A’ Magyarok magos ‘

’ Мгтейдей, ékes képüek, f‘ekete hajúak, mérészek, ma

Матвей, vigak, és vendég szeretök, a’ f'eleségeìk töb

. nyire nagyon el hizhak. A’ Nénietek, kik а.’ Királyi,

és Bánya városokat lakják, pallérozutt derék, вина‘,

jó erköltsü emberek, de a’ Sváboknak а’ salakja még

csak a’ Magyar vérrel öszve nem egyeledik, gyenge

szabású, kedvetlen képïì, fcjér, vagy veres hajń,

irigS', félénk, fösvény, tátott szájú, az aszszonyi ne

j, me ocsmáuy, de igen tenyészö. Az Oláhok közép ter

metüek, de igen vállasok, és erösek, а’ munkára

restek , alattomba. intselkedök, boszú állók, részegesek,

és babonások, a’ fejér nép közöttök g'ömbölyiî formájú,

és különös szépségìi. A’ vallás is ha'rom féle._ A’ Man-v

gyaroknál a’ Római közönséges hit, és a.’` Reforrndta

vallás, az Oroszoknál, és az Oláhoknal az egygyesültt

Görög bé vétettek. Az Augustana val‘láson lévöknek

még csak Nagy Banyán , és Nagy Károlyban templom

jok vagyon.> A” nem eggyesültt Görögök csak kevesven

a’ Várasokban a’ 1сегев1сес1б1ц`1сбгбп (aláltatnak. A’

Zsidóknak tévelygéseì is, és mormolásai Széltében meg

szenvedtetnek. A’ közel’ebb múltt iidökben az Egyhá

zi hatalommal az Egri Plisp'o'k diszeskedett, de az ré

genten az Erdélyi Püspök mellett volt. Mert IV. Bela

Királynak 126x. Eszt. költ levelében, melly által a’ Ta

tárok pùsztitása után Заем István, és László Királyok

nak adományiban az Egri Püspökséget meg` erösíti, és

а’ mellyet Katana István Hazánk történeteinek érdemes’

irója VI. k_ött.?o26. lapon magra valóságában elé ád, no

ha az Egri Püspökségnek minden birtokaì \, Ae's dézmaì

elö számlaltatnak, de' Szathmár Vármegyéröl. semmi

emlékezet nìncsen. Az Egri Püspökségnek le irásában

is nem találtunk egyebet, hanem hogy

1225; Eszt. III. Honorius \Pápa Tamásnak, mint

Egri leg föbb Püspöknek 'hatalmat adott: hogy az Er.

délyi rész’eket is az Egyházi dolgokban kormányozza.

1299.
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129g. Maramaros Vármegye az EgriPüspökségtöl

Il szakitatván az Érdélyihez adatott. ’

1422. Tamás Egri Piìsp'ók rendelte: hogy a’ Nagy

Bányai Plebános Заем {эн’ёп Király tiszteietére szen

tvht templomban egy jó ‘lelki tanitót, és tizf-ncgy

Ka'plányokat tare-son, a' mint azon Királyi városnak

le irásában meg' mutattatik. `

16116. Jakosith György Egri Piispök eIlcne mm1

doît azon béke kölésnek, melly szerint Rákóczy Györg’y

Fejedelemnek Tiszán inner, és` túl való dézmák áhal

adattak. `

1665. Egri kápralannak тьмы“ Szathmár vá

rosán а’ dézmát eröszakossarn meg vçttc §. 1,71. '

Eilemben az Erdélyî Püspöknek Egyházi hatalma'

világosan ki гений: ezekböl:

1252. Eszt. midön II. András Király а’ Zothmárî

Némelek Megyés Papjának az ö határokból bé jövö

dézmának negyed részét ajáudékozta, azt Reinhold

Erdélyi Piispökuek, kit ezen dézma швы: reá анам- _

val , ’s abból eredö kárának helyre hozásáyal cseleked

te, a’ mint §, 171. látni‘fogjuk.

1522. Eszt. András, mint Megye's Erdélyi Püspöi:

Csengerieknek kül'ónös kápolnát az anyai templom ki

vül épiteni engedelt. A’ mint Cnngernek' le irásában

clé adgyuk. \

1325. Midön I. Károly Király az Egri Püspökség

nek birtokait, jussait, és dézmájít uji-a meg erösítet

te, és ezen levelét Egri Püspökség dézmálása ala’ vec

шеи Vármegyékben Filep _Nádor Ispán ki hirdette

volna, el mellözvén Szathmár Vármegyét, mint nem

'ida tartOZandÓt, csak e’ következendö Vármegyékben
közönségessé tette e’ képen: ,‚ Filep Nádor l-spán, ка

‚‚ nok biraíja, Zepusì, és Ujváril Её lspány, mindert'

„ Nemeseknek, Nemteleneknek, és akármelly állapotú,

‚, és sorsú embereknek, Hewes. Uivár , Bor-sod, Aha

‚, jva'r, Kito Kónuk (Külaö' Szólnek) Ung‘h, Beregh,

` — _‚, Ugócha, ‚
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„ Ugócha, Zabolch , és Zaránd Vármegyékhen ìakók»

„ nak, kik ezent Látandgyák barátságot i116 becsiilet

‹‚‚ tei. Tudgyá‘tok meg: hogy Nagy Máltosságú Károly

' ,‚ Király Urunknak, laten kegyelméböl Magyarország

„ Dicsö királlyának, a’ Tìszteléndö Egri Szent Egy

,‚ háznak dézmairól, "s cgyébb jussairól, és szabad~
ságiról Ahozzánk intézett levelét vettük‘ ’s a’ t. 'Ka-i

`

’lârinay „П. kött. 257.` Дар.

1549.. Eszt. vJános Nemphty Plébános Megyés Er

'de’lyi Püspökjének volt közönséges kép viselöje (Gene

rali: Vacaríus) §. 171,

Y Kún László, lIII. András, és Hollós Mátyás Ki

rályok, midön Едва helységet Szathmár Vármegyében,

а’ Pápának Синее nevezetili jövedelméhez adták, ад

min'clen Vila'gi Biráknak itélö hatalmábúl ki vé`vén,

csupán csak az Erdélyi M‘egyés Püspöknek, és az ö

ki rendeltettyeinek birósága ай vetették, Pray Magyar

Egyházi hatalomról 2. Кап. 212. lap.

1585. Eszt.l Szathmár Vármegyébe a’ Kírályi (162

mának ötvenedik részét az Erde’lyi Мыс/те!‘ szokásá

4:02 képest а’ Királynék szedték, „на: Erdélyi részek

e-z капот“, §. 1o. \ _

1404. Em. 1X.' Bon'ifacius Pápa а.’ Némethì Plé

bánìát Erdélyi Megyés Püspökjének hatalmábol ki

ve‘ite. ‚ ' '

1465- Szathmár ‘мы-„а Erdélyi Gyula Fejérvári

Káptalannal bor dézma eránt meg alkudolt. §. 1,71.

1501. Erdélyì Püspök dézmáknak kinem adásáért

а’ Szathmäriakat Egyházi Шок alá vetette. §. »71.

1629. Eszt. Pázmány Péter Esztergami Érsek al'att `

tartatottEgyházi gyülekezethen Péterß'y 2. Rész. 266.

lap. Egri Püspökségnek Megyéje Borsodrßemplén,

Szabólcs, Zaránd, Sár‘os, Abauj, Haves, Ungh, és

Bereg Vármegyékböl állani mondatik. ` ’ —

Szathmár Vármegye mellyìk Piispökséghez шаги’

lott akker? Ki nem ген-‚лис; hanem elég siralmas sor

’ Y ‚ — ‹ sát
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sit azon Egyházi gyülekezetekben lehet látni,y midön

148. lap. 1562. Eszt. ábban csak háro'm Plébánia., Zath

már-Némethiben, Károlyban, és Apáthibzui, 162g..

Eszt. csak egy Katolikus Pap‘ Ecseden emlittetik. 1687.

Eszt. pedig az Огней; gyiilésére nyújtott esedezö le

vele aïkózbnség'esI hìten lévöknek ezeket foglallya ma

gában: „ Szathmár Vármegyében, ki vévén а’ Szath

„ mári, és Ecsedi er'f’isségeket még neve sem hallatik

„ а’ közönséges hiten lévö Papnak. Ugyan azon 1687.

Eszt. Egri várból ki hajtatván a’ Törökök, 1689. Eszt.

ezen Megye Egri‘Püspöknek egyházi hatalma alá'ada

toit. De hogy Szathmár, ’s egy'ébb Tiszántúl f'ekvö

Vármegyék az Egri 'Püspökségtöl el/szakattassanak, ё;
azokbólv új Piìspökség Szathmáron, vagy Nagy-Bat

nyán allìttassék, már |755. Eszt. munkába vétetett, és

пай!‘ Kiss János Egri Prépost ezen и] Piispökségre ki

neveztetett, a’ mint az Egri Püspökségnek le ira’sabaii,

és Szathmár városának jegyzöA könyvében ezen szók

kal be irva. tàláltatik: 1755. Várady Mihál'y 15. April.

„ irja a’ Tanácànak: hogy Egri Piispök Uramis смы

,‚ ván a’ maga Püspökségéböl hat Vármegyéket, azok
„ ban z'nstauráltatott Egri Viaaríus mostani Piìspölc

„ Kiss Uram, ’s tegnapis hallottam: Воду optìójcíbgn

„ hagyatott vólna azon Neo-installáltatqtt Pap Ur

‚‚ пай: hogy akár Nagy  Ba'nyán, akairß Sza'thma'rt ji

‚, gcíllya Piispöki‘residentz'ája’t. De az akkorri batal

mas Egri Püspök Gróf' Erdödy Gábor, és а’ Káptalzm

fontos okaival VI. Káro’ly Császárhoz дым“, és ezel:

1758. Eszt. XII. Kelemen Pápa elejébe terjesztetvén,

ottan halgatással el mellöztetétt, Megint 174,5. Eàt.

Dicsö Maria Theresia Királynénk a’ каюта Erseknek

meg parantsolta: hogy az Egri Püspökség fel osztásá

nak s'zükségçs voltát visgálna'meg.l De ez is mentsé

geit clé adván, çzen Királynénknak igyekezeteis Шу.

gôben maradott. Még I; Ferencz Csrászárunk, ’s Apr@

по“ Kírályunk àlatt, az Apostoli Szent Szé'knek jóva

lngyása’val 1804. Eszt. az Egri Püspökség Ei-sekségre

emeltetvén ,' és ezenkivül' annak meszszire terjodö fng

gyéje két Püspökségre oszlatván, .Szathmároms kiìlo

nö; Püspökség állìttatott, mely elsö`Piispökjével Дж)’

5га1атуай Báró Fischer lstvännal, és"enr1ek Egr1,Ér

sekí F5 méltóságra 1807. Eszt. lett fel magasztaltata'

то‘: ugyan Szaxhmár Vármegyeí születésii má
s'ím ’ sodik
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sodik Püspökkel Klobu`siczky Péterrel diszeskedîk. 1784.

Esgt. ezen Vármegyében a’ Rómaî közö‘nséges hiten

lévöknek 14. Ó hiîiieknek 15o. Plébaniái? Helvetzìai

v‘Valláson lévöknek pedig ißifPrédikátoi'ságai “Май.

1776 Eszt. a’ Görög egygyesült î‘ilunluicsi Piispöknek

Szathmár városába a’ lelkiekben segéde (I/’icaríus)

rendeltetett csak ugyan Szqthmári Plébános Bonyi

"Elekv 1804. Eszt. találtartak О hitü Espereitségek, ¿S

Plébámák iilyen számmal:

Az Avassi Espçres Fejér János alatt 15.

Bikallyi detto Bojlor Gergely detto 15.

 

Erdö-.izadi detto Páp György detto 15. ,l

Fellö Bányai detto detto 7,

Nagyßányai detto Gazsy Andrés detto 15.

NagyKárolyi detto Pap Péter  -‚ - 16.

Nyiri detto Bradács János detto 11.

‚ Szathmári detto Böthy Demeter detto 14.

— Erdödi detto Kardos Demeter detto `17.ŕ

Szìnyér-Várallyai detto Izakovics Va

‚ гНу  _15.

_im ____1-1'3-1

Mind öszve 152. '

A’ Rómamcatolikusok Plebániái ris meg sza‘pbwd

“И, és va‘mnak Mészáx‘os Györgyfö-Esperes alatt:

Al Eeperesek _ Plebaniák' Lelkek

‘т

 

ъвяашпщп ìíeeaky Ferencz 7. 5685.

-2. NagyKárolyi Krämer Mihály 9. ‚ 10101.

_5. Erdödi Dubinszky Mihály 7. 681g.

4. ыаёувёпуай Linczy Ferenrz 9.A 5885.

Mina'öszvç-   5z. 26488.

a.’ mellyeket helyenkint-iiá II. Részb.V elé adgyúk.

$- 14; Nágysága, és ki terjedése ezrer; Vármegyé

' nek hoszszaságára'nészve Reszege helységtöl Kapnyilì

ëányai 17. szélessége iz. 9. 7. és a’ hol leg keskenyebb

о. az egész foglalattya pedig 11o. négy szegiì mél-t

>fold, mellyböl a’ száraz miveihetö g5. a’ viz, és pos

ványság 15. négy szegů mért (Еще: teszen. `

L

§. 15.
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5- i5: Hatäros nap keletröl Ugócha, és Márma

ros Vármegyékkel, mellyektöl Gérczî, Biksz'adi,/ és

Avasì magos hegyeknek bérczeível , ’s Túr vizének foly
тайн! el шашлык. Délröl Kövári, és külsö SzolnokiI

Erdélyi Fejedelems'égnek vidékeitöl Bikallyai hegyak

kel el hasít‘latik, Eszakról Tisza, vîze közötte, és Be

regh Vármegye, ’s Ugocsának némelly~re'sze közölt

teszi határját, csak hogy Szathmárnak TorpaA nevezeî

‘й mezö váx‘os_a, Szigethnek formájára Tiszántńl is kl

nyúl. Nap nyugotról pedìg Bihar, és Szabólcs Var

megyék szomszédi. Vannak ollyas helységeìis mellyek

Erdélyi Felsöséggel öszve keverve kormányoztatnak.

Dllyan Kîrály-Daxtócz mezö várQs ,` mellynek ‘csak {Не

Géres, és Gyöngy, mellyeknek еду harmada, Felsö

és Alsó Szopornak négy ötöd rësze, Illosvának 1g. te

lekjcî Szathmárh'oz, а’ röbbi részeik pedíg közép 5201

nok, és Kraszna Erdélyi vì'dékhez tartozandók. Czikó

вечный Szathmári Та!“ pedig köiép Szolnokba úg'yï

be nyúl: hogy körül fekvö, Gerdánfalva, Szélszegh,

Tóhát és büleméd Erdélyi helységek által 5221111

mártól éppen elválasztatìk. > .

‚5. 16. Nevezetesebb f'oîjó vîzei: Tisza. 4Sok Ъ‘а

lak nemeível böyelkedö, hajókázható, ’s azért tömény

telen só köweknek, fa száloknak gerendáknak, szöllö

karóknak, deszkáknak, gyiìmöîcsnek, gubacsnak, ége

teit, és kö szénnek-vívöje. Származikl Marmaros Vár

megyében „Сзе’па/ш’а, és Horvillye hegyekben, két

forrásból , -mellyeknek az clsö,ága Fcketénck, a’ hegy

nek nevétöl, a’ másika Fcjér 'Tiszának тайга Sokáig fe

jérlò' hótól, és Куб! neveztetìk Rómaiak Pathysus

па!‘ mondották Thyscìa, vagyis Títzl'a nevét a’Khajó

kázható voltától Kazarok alatt §. 5. vette, és innét a’

-Ú'ìcza nevezetis némellyek агент’, mások szerînt pe

dig onnét a’ Magyaroknálv eredett: Ногу Tìsz ágból,

úgy mint Fekete, és f’ejér f‘orrásokból, Vîschó, Кана?“

va, Schopurkaw Iza,> Szaploncvza, Taraszk, Talábor

Tsermelyekböl, és Nagyágból öszve folyva'n, csak ak.

[от nevezetesebb hajókázható folyót teszen. Ez minek

utánna még Szeklentze, Huszt', vés’ Lakócz patakokat

Ma'rmarosban , Batár, Buberké, Atak, és Borsova vir

zeit Ugochábgn, Szilágyot, és Krasznát Küls’ó 5241

nokban magához vette, Túr Szamos', Lápos, Szaßëál’,

‚ es
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és Erie folyókkal Szathmár Vármcgyében öszve csatoì

tatik, ’s annak s'zélin folydogál. Déii partyán _fekvö

Типа-Всея, М\101а, Csétse , Типа-Копи.’ Cseke, Nagy

és Kis~Ar, Olcsva-Apáthi f'alúkhés az Eszaki parlyán

ki .terjedt'LTorpa mezö város között. ' ` `

17. Második folyóia Szamos. Ez epedetéx'é

nézve, nagyobb, és kìssebb. A’naí'gyobb exjed a’ Rad

v:mi havasokbol Havas-alLfóldének а’ részén, melÍy

Bukovmával határoztatìk, ’s minek utánna több hegyi

forrásokat Illmárt, Lecset', Rebŕát , Brebisorát, Naszo

у dot, Laskadot, és Зайди-Выписка környéken Scha

jót csalolna magához , Belsö Szolnok Vármegyében

ereszkçdìk, a’ hol a’ partyán 4. említett КогаЁг-шък

ra-is hvlyh'eztetik, "s azen` alól Mikeházánál kisebb
Szamossal öszve f`oly. — Ez pedig ki buzog а’ Kalotai

heçfyböl Erdéîyì Kolos Vármegyében, a’ hol Gyalunál

Hév-Lèznmos, és Hideg»Szamos patakolgkal egyelítteb

vén, Doboka, ’s azon keresztül Külsö-Szolnok Vár

megyékben (mint fellyebb) Mikeházänal «na'gyobb Sza

rnossal çgygyé lévén, a’ Szolngki Megyét Kövári ke

rü'ìeitiil eiyálasztya, ’s опал Ormezö várnál Almás

fo'lyoval, ’s megint közép Szolnokban’3 "s Dobokában

map nyugotról nap keletre, ’s ismét Eszakra ereszked

vén, sok cs'avargásai/ulán, a’ hegyelmek Csuttsa alatt

датам’; f'orrással, Szélszeg falunál рек“; Szz'lágyi 11)

1 óval ègyeledik, ’s onnan Szathmári Megyéhez Erdö
Syzadánál férkezve‘în, ’s Lzípos vizével is опал öszve $6

gorosodván, sokf‘éle eröszakos tekervényével azt mint

еду két f‘elé szakasztya„még annak ve'gi'n Olcsva-A-pá

thinálf а’ Tiszába vész. А‘: ö Déli partyán 4Szathmárî

Megyében heIyheK-.tetnekz Balmafalú, `Remetemezö,

Krassó, Nagy, és Kis Kólcs, Apáthi, Ombód, Pálf'ail

va, Északi parfyán реф; Busák, Nagy-*és Kis вам»Р

16, 1110Ьа helységek. Udvarin felöl ki bocsát magábôl

еду eret, mellyet à’ lakosok Зайти!‘ neveznek, és ez

déli nl_dalával Бай: ‚ 14212411, és F'Lìlesd f_’alukat mossà,

а’ hol Túrvizébe f'oly. Eszakî oldalával pedig Rosáîy

mezö várost, és Tìsza Berck névü falut érdekli. To

vább Szamos vîze Ombodi falun alól szìgetet Рок-та“,

v és а’ Szathmáriakat, a.’ Ne'methiektöl (melly mostegy

gifesült Szahad Kìrályi város) 'çlválaszxya, ’s ‚егеп szí

gexbem feküdött а’ Ьа]‹1ап1_52а:11ша1г1 vár is`,` Ezen szì.

’ f ’ ‚ ' ‚ . gemela

l
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getnek Északi tsútsából megint ki bocsát еду eret,
melly'a’ lakosok által Erjénék neveztetik`, és Jánlwr,Í A

és Fejér~Gyarmath mezö várasoknál, Nagy, és Kis

Szekeres-faluknál a’ Tiszába folydogál'. Azomlaán Эха

mos Szathmáron alól megint бане f'olyván, bal `4dlda- ‘

lán Vetésnek, Óvárinak, Angyalosnalg, Cyörtfelçlc'nek,

Tunyognak, és Csenger nlezö vár'osuak, jubb oldalá

val pedig Darnóuak, Szamos Ujlaknak, Danyádnak,

Zsarollyánnak, és Matólcz mezö várasnak határit ned

vesìti, még Nábradnál Szabólcs Vármegye felé Когда!

ván, ’s ottan kér,Semjén,Panyola, Szamos-Szvghhçly.

Iégeket k'öriil vándorolván, me int el hagyott Sz’ath_

mári megyébe viszsza té'r, ’s ox an Ocsván alól Krasz

na vizé: vévén magához már nem meszsze terjed , ha

nem minek ulánna 46. mér't földçket folyásával be~ke

НИЦ, mint еду el färadván Esz'ak f‘elé Ocsva-Apáthí

nál a’ Tiszába bé »szakad.r Alkalmatos vólt 'régentèn

Báthory Fejedelmek alatt Erdélyi КБ só hozásra, melly'

'kötçlességét most is véghez vinué , ha а’ док iszaptól,

ét' el-lüllyedett számmlan tökéktöl meg tiszlitatnék.

Azonkivül m5. malmoknak kerekjeit f'orgatnì lcintele

niuetik, mellyeknek mindenike különös ваша! el-gá

‘описи. Annyi gátok lehetetlen, hogy folyásába is,

бы: ne ваших, azért mint egy haragra'` gerjedvén, \ `

sokszor mir az érett vetéseket árj'ával el boritlya, és

a’ sìránkozó Ижевска: élelmektöl meg fosztya. De

lxasznot is teszen. Мех‘: tavaszker igen zsiros iszappal

a’ fóldet fk'óvéritti., ’s leg jobb izü` kecsegékkel, és

potykákkal a’ meg kárositott lakosoknalc szolgál. A’

`vidék `mellyet folyásával kerülget, Szamos -hò'znck ‘

mondatìk.

§. 18. Harmadìk folyója Túr vize. Szélességére

tekintvén fél S‘zamossal макет. Eredetét yeszi

Szathmári megyének Avasi kerületében Vaim-falusi

hegyekböl, Ugócsa, és Marmacos Vármegyék 520111

szédságában. Honnét Alsó-Uj-falura, Bikszádra, ’I'úr

vékonyárar, Kanyaházára tekeredvén ‘мы \’ез2Ё‚а201с

nak hegyeihöl le folyó forráät, melly Komorzány Tar

Iócz, 'Lekentze , Bujánháza .faluknál csörgedez , utánna

4Ujváròstól, és Pallagtól le {шуб Tána patakkal Sár

közön alól öizv'e társnlkodván, ke't mé/rt fólclnyì {Нуд

u után Ugócsi ‚мам a’ lîzxaithmaix-'itól el «Папуа ‚

‚ l çs
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65 amabban Kîs'- Gerezet, Tl'lr-Terebes mez'ö várost,

Csedreg, és Almás шины, által ellenben ySzathmáx‘»

han Adqrjánt nedvesiti, ’s e észen béf’oly Szathmárba.

A’ hol Ejszaki p'artyán Kis-âalágy, Sonkád, Kölcse,

és мыши. az Ejszaki partyán рев“; Nagy-Hódos, és

Csáholtzi f'aluk hely’fheztetnek, ’s hét mért f'öldnyìre

terjedtt folyása után Kis - Arnál a’ Ti‘szába `takarodik'.

Ez is ’egynéhzíny malfqm kereket hajt, az iszapja igen

Isoványittya a’ földet, ‘а’ halai is kedvetlen izüek, de

_mentében `leg derekasabb tölgyes _erdöket nevel.

§. 19.‘ Negyedik folyója Kraszna. yEredetét ‘шва!

Meszessi hegynek tetején csörgedezö több forrásókból,

mcllyek Pettény falunál 'ószve f'olyván, Kraszna. mezö

városnak határát csapdossák, és azon Vármegye îs tö

lök veszi nevezetét. Több patakoktól megint nagypb‘

bodván, Somlyó mezö városnál Éjszak felé fordittyal

folyását, és Csehì falunak hegyén fekvö csudálàtos

tónak le szivárgó vìzével meg bövítetvén Közép-Szol

:nok Vármegyébe mégyen. Csehi tót csudálatosnak

neve`ztük. Mert felül ineleg, alól igen hìdeg vizekkel

.bövelkedik, illyen elmés vers példa beszédben lévén

felöle.

Sic ubi cum сайт; depugnant f'ri‘gìda; pugnant

`Hic; spes Pacis mbest , pugna Perennis crit.

\ az: A v

Воду ha hideg harczol valamely más helybe ‚выезде‘;

Itt van az:  а’ viadal köztök örökre marad.

vagy :

Hideg a’,mele'ggel itten viaskodnak, l ~

’S remény sints: Воду ezek öszye‘barátkoznak. ‘

Azomban igen mély, és büdös, ’s azéri: a’ lakosok ál~

tal Polfoltónak neveztetik. Nem egyébbpedig: hanen:

а’ ьеёхпей üregében több külömb’ózö forrásoknak'ösz

ve folyása, alól természetes hîdeg, f’elüLbüdös köves

hév шашек szakadásából, mellyet а’ szaga is mútaï.

Szolnokiaknál Gyò'ngy, és Béltclf patakokkal öszve ba~

rát‘kozván, Kraszna, azon Vármeg'yét Bìhartól el ‘пё

lasztya, hol sík .mezì'jre kapván mocsárosodni kezd , ё!

tübb ágakra oszolván több szìgeteket formál, mçllyek

Y, nek dél f’elé menö ágai alább öszve tsatoltatván Érnzlc

питающей, és Be'retlyó vizébe folynak, а’ középsö

` ága
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,aga középasmlnokî-akat зшьмыаыы el-mèsdélvém

Királyt‘- Darócznál Szathmáçl lrésszx‘e hasad, a’ hol nap

nyugótì partyán Заем- Miklós, Gènes, Mezö- Te‘rem,

Vezend, Pórtelek, Ищу, Dengeleg, és Endréd {Май

helyhezt‘em'ek, az Ejszakra f'ordúló ágaì pedig Nagy

Majtényt, 'é‘s Gehét mossák, а’ hol Щ, d'e igen гс‘

n_ül mendege'l'ö fol'yó'val, melly Ba/lfánynak mondatik,

„meg szaporitamak. Ered ez Szathmári megyének szé

На, és Dqb», Zsadaíny, NagyLés KiSLKólcs helysé

'geknek határit rledv‘essitvén, Késztelŕk‘, Hirip’, `Amaczà

Madarász, és Zsadány felé итак, а’ hol ké`t szarvak‘

ra válváh, egygyikével a’ Krasznába, más'lká'val "alábh

Szam'osba Tunyogh', és Györtelek mellett mégyen,

Kis~ Majtényt pedig el hagyvánä ’s 'ottan Felsö-Közép ‚

65 Alsó -Homorodtól le folyó Homoród vizétöl nagyobbra.'

n‘ôvén Kraszna, megim kétfelé oszlik, bal ágával Doa.
mahidát, Kálmandott‘, Börvelyt‘, Fábiánházát,.és Ecsecly

mezö városátvéŕi, és а’ jobbra menì'í ágával az Ecsedì

"várnak omladékjai àlatt ègygye'si'ilvén, ’s az Ecsedi tót _

kelté vágván, Geberjënynél úgy nevez‘tetett HóltLSza

тогда, az után pedig nem ‘olly tégen ásatott árkon

n’ Szamosnak valóságos folyásába omlik. Ezen ŕ`olyóÈ

nal; Szathmárba maid semmi partya ńincàen, azért щей‘

lár денек“, а’ halai sá'r izî’ìek, szélein sok Жены’

nád, és sás кит, a’ vidékimellyen тендер?! , Kraszè

naßKöznek печатей!‘- Bell Mátyzís Kraszna vizé'nelcr

folyásáról fel j_egyzette: Мод)’ rég'enten Majténynak bal.

oldalán Bobárl; régi wir, Kái'oly, 65 Кар10пу mŕllett

egyenesen a’ Tiszába folyt, hanem a’ Báthoriak at

Eçsedi и‘: fëlé, воду meg vehetetl'erméY tehessék vet

ték folyását,y а’ ш'е11упе1с ìgassága ki'tetszik тов: is Maj`

thényon feliil szemléllgetö árkából. Mások pedig úgyl

“Индией: hogy az Ermelléken által a’ Körösbe folyt,

ós ott is szemlélni мы"; а’ régi árká't.

§. zo. Ötödìk folyója. Ваш)’. Erèdetét ves'zî Cser.

na ujf‘alusi hegyeknek völgy'eiben, `a’ honnét .le eresá.

kedve'n, és KIS -Tarnátol le f‘olyó patakkal nagyubbodì.

ván, Ван!!! hqlységnek, hol a2 elött Flandriaiak lala

tak, nevet ád. Onnét el távòzván, f‘él mért foldnyî

folyása után Ug'ocsa, és Szathmár Várme'gyéknek па’

wir: velt, ’l #Moen Maggûoslìgenhi helységnek határát

' ` 2 ° f' ned`~

l
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nedvesiti, ’s erdöségen keresztül nem sokára'TiSzn-U'j.;

laknál a’ Tiszába takarodik.

§. 21. l-IatodikV nevezets f'olyója Ldpoe. Van en

  

nek kút forrása Mármarosi havasokban, honnét lc.

ereszkedìk Bels'c'i- Szolnoki `vidékr‘e‘, а’ hol Batiz~P0

lyánya Kúttyának а’ forrását magához vévén 0IáhLa~

pos f‘alunak nevet ád, `és megint Oláhúl Calvának,

Magyarúl Embeffò’nelf nevesztetett hegyröl le csurg`ó

рамка: magához csatolván Magyar- LaposrraÍf-is nc

vet ád _‚ 'mellytöl Macska- mezì'ìre menvén a’ Kövári ke

riìletben szivárog, ’s ottan а’ köszîkIán hajdanában épi

tettgKò'várì‘ várnak omladékjait körül- kerengvén, Re

mete mell'et Monostor, Yés Szurdok faluktól le folyó
.patakkal öszve barálkozìk, melly hasonlóképçin Márma~

rosi avasoknak két forrássából ercd, ’s mqgint Szath

márba Bajf‘alun alól Kékzs nevezelü forrássából Биа

szár 'nevezetü falún aló‘l рейд; Szasza’r patgkjávál 523

porddván, LaposàBányát, Miàztótf‘alut, Mogy'oróst,

’s több körül (Ни/6 ОМЬ‘ЕЫиКа! nedvesìtvén, már ç

.Nagy-Láposnak mondatìk, ’s mint fellyebb Erdö~

Szqdánál a.’ Szamosba belé foly. Nagysága Túr ‘126

vel egycnlö, igen hasznos vize Szathmárnak, Шаг: ér-`

'czekhek öszve töretésére / ’s el választásara (‘д-АНИМ

non B‘ányászati alkot'manyoknak kerekjeit'szü'ntelen

› ` forg'attya. —

_ § nz. Kissebb folyó Vizeî: Szaszár. Ez is baion

lóképen a’ Mármarosì-hegyckröl, mellyek Szat’hmária

kat el választyák, veszì стана,‘ és a’ Szathmári megyé

be folyván Fels’ó-Bánya szabad kiráiyi várcssának ned

vesiti határit; ezen alól Fernezely, és Mìszt patako,t

kat, _ mellyek Fekete  Bányatul , Lápos à Bányától , és

Miszt-Bányától le csörgedeznek, foglallya magzíban, ‘

’s спеши! nagyobbodván Szaszár ,falul1oz, mellynek '

ynevcat Ад, takarodván, nem sokára azon alól Lápos

vizébe_ (mint fellyebb) foly‘ Köz jónak шагу Ьаздш
val. Мех‘: az arany, és ezüst; Bányák alkotmánylnak

nagyobb részét ez mozgásba hozza, ’s -belöle ásatiotl:`

— rsok féle csatornyákon a’ nevezett- drága ásványokkal'

hazánkát 'g'azqlagitó eszközök kerekjeinek egynehány

,szászadgyait egy szempillanlatban forgatlya‘ у

§. В.
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'§. 25. Hasonló vize Szathmárnak elébb nevezte

telt-Fernezeŕy, melly a’ Rosályì hegyböl Szathmárba

ered, és а‘ Rosályi helységet nedvesitvén, ’s Ferne

всё)’ falunak never adván, hasonlóképen sok Báuyászi

alkotmányoknak Как-еще“; f'orgattya, ’s а.’ Bányáknak

mivelésére ’s érczeknek el választására. szükséges (Шин

belöle ásatott tsatornyán két mért f`o'ldnyi meszsieség

те a’ Bányákba hordgya, ’s mintfellyebb a’ Szaazárba

szivárog.

§. 24. Ide штык Tcrep patakja-is, ОНИ“! Tripp,

melly az Avas-Ujfalusi hegyekböl származván, és Mó

sesf'qlút, Bìkszádott, ’s ,tôle neveztetett Тигра‘, és

ßulìánházát mosván, mìnekutánna egynéhány тайной‘

na szolgált, Remetei helységnek határán Túr ‘Нас ál

tal el nyeletik.

§. 25. Ez után i6 §. 19. emlitett Homoród, melly'

hasonló nevezetü faluknak h‘egyeiböl eredvén, ’s ára

(Итак ìdején ogy, két malmoknak kerekieit hajtván,

mint fellyelpb Kil-Majténynál а.’ Kraszmival egyeledik.

§. 26. Balkány¢~is'§. lg. már-Á emlitettükÄTa’na.

patakát4 is S. 18. melly az Avassi kömyéken származ

ván, а’ Sárközî határba Túr vizébe merül. Ezeknél".

kìsebb patakjai Szathmárnak Szìńfër, és Kékes. Az

elöbbeni Szinyér- Várallyai' hegyekböl ki buzogván,

azon nevezetü 'mezö várason k`eresztůl megyen Ара

helység f'elé, ’s ezt el hagyván Berenczénél Szamost

uagyobbittya. A másik Nyegrefalunzíl forrását vévén,

.’s Magyar és Oláh Kélfes falukn’ak never adván, ’s

azokat, és Orosz- falut`, Dobraviczár, Bájf'qlút ncdve

sitvén, mint fellyebb §. 21. a’ Lápossal egygyó lészen.

§ 27. Nevezetes tavaì is vannak, а’ micsodás az '

мед} tó, vagy Láp, mellynek hoszsza 7. szélessége

4. mét: f‘óldnyiro már terjedett, midön 1750. Eszt.
Mìkoviny Sámuel Fëìlddn’iérö Юга! f'el méretett, most ‘

pedíg 4 Щ. mért fôld, és 25. El. öl a.’ ki terjedése.

Ezen rémitö ciuda számtalan károkat а’ köz iónak oko.

zott. Mert máx' egynehány népes helységeket úgy el

„умы: hogy azoknak csak a’ régi papirosokòn találta

lik gyaíszos emlékezete. Vagynak ugyan helyei, a’

' mellyek
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mellyelc nyári szárazságban kaszálhatók‘, téli be Fagy'ásq
kor is jö izü sással :1"malr‘l1ák'al:I táplállyák, épi'ilef

geknek f‘edeleixfe:v nádakat; és ernyöknek'dikényekèt tie-1
velnek, de irannalç olly csalókargöldellö rlfiyelyei is, ад

mellyek Май: Iappa'ngó" posványság a? barmokat, éfs as

emberekeltvúgy el ‘sül'lyezth ho'gy mman ki nem 84201

hatiìáń ai поток-ф halál-“áldozattyàivá léáznqk. HogyY

ezen а’ lápon máx' a’ Magyarok bé jövete/lével <erì'isség

fel -állott, arról Béla Királynak Levelese bizonyságoc
tészeh‘, lmîd'c'irì 21. C’zik. mond'gya‘: ,‚ hógy Kabolo/z,

‚, és Taura’ Lehcl attya a’ fél sere'ggel meg indültt

,3 a’ Tìsza' hálûn, ’S jöttenek a.’l Magyarok‘ Ц? SzamO-f

è, vize felé 'azon‘ helyre, melly moät‘ (Задний) 5:2:

i," 'várriak Шин“: ‚ és á’. ,lakosoknak fiairkezességül fel
5, шеф/611 a.’ тайга: Katona’kkal tele hagyták. Ez pz

Ь Ecsedi várhoz közel régi romladékokbaŕx тонет élö
v`elrn‘bfçre‘lt emllék'ezeténrç' çsak >v1791i. Eszt. Qxutatvta‘ meg

magát leg alább, a’. midön a’; ты! nelkül való sza’mr/.g
s‘ág Elliott, ‘а? n_ádas Ир köriilettç le sszállott, ’.s mai

z_izalpigv sem матери-е! Sárvaír neyezetét. AZ, Wát!

Ii525. Eszt. Károly Kirá‘ly meg engedte Cath-Kekd

{lembi/il szlármanz‘ott Nçmesçknek‘: v h‘ogy az Ecsedi lá

‚, p__on várq: épithqssenek, molly azö Királyhoz, és af

д, Sz'. Kororiához4 шагаю“ szeplì'jtçlen hivségektöl Hiuqf

‘ scegli. várának neyeztessék. De ezen n'eye‘zietét köz'çl.

äkv'c'i Eçsedi he'lység `mìat el veszté'tte, éS ‚Багдад‘ Уёгч

,pak iiçvèztetett, mqllynek hövebb ‘le’ irását, és visib-l

S`zvontagságait, Ecsed тега várossának esmé'retébexi látni

_ fogjuk: А’ mi a’ tón'ak kártékony voltát illeti; azi; ineg

gátolni, шаг Gróf‘ Kái'olyi Ferenczv igyekezett , a’. fiav

Antal ollfv‘osolta, midön ezen tóba b_e sziváxjgo `K1asz`y

r‘iáiiak ágát nem c'sak rondes ki folyására. kinlszçritvette',
de a’y хан: is nagy költséggel, és munkáwal meg bei:

xázdol'tatyán, közapén ása’tot‘; niélységbe, és Qnnét k1

I_)ocsátol-:ç-árkoko'n а’‚ Szanrlosbaz¢ nagyobb ì‘észint le szi-I `
vároétatta ‘Не Yezeknek diçsér‘ççes .igyekezeteit 11cm

— folytatvän a.’y maŕadékok', а,’ csatornák iszqppal újra bé;

tlelt‘ekf’s régi vesz'éllyel а? köi-iil_,_fekvö >vidélcçt Радуе

g‘etìk. A régiek azt hitték ai Ec‘sedi lápról: hogy а;

bé nem fagy; де ezen költemény onnaii‘eafedott: Моё!

Kis-Ecsçdnek régi lakosai földes Uxjaiknak c_gyéla adó
.zjîssaliliem gartoztak; hanerp «':s’ailç fagyziskmj kö‘tçleselg

ì y‘lol‘t'alfzyu:1 Eçseàii vár kö‘ŕül a’. lápott me'g torni ,g és ar

‚
.
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ra vigyazni', hogy bé ne fagygyon, ne llogy ez ellen

ség oda be ronthasson.

§. 28. Más nevezetes ‘на, vagy inkábh вносят-1:,

Ba'kta- Eger, melly a’ Szamoshól ered Apai helység‘

mellett, és sok féle csavargásaival Aranyas-Megyes

mezö városa'ig, Jóf'ef-Házát, Sárközt meg kerülvén

Adorja'n f'elé, "sonnét Túr vizébe takarodik.

§. 29 Egyéb tavai, és mocsárjai: Sár, melly`

§. 17. `a’ Szamosból szakad, 6s Sári helységnek is ne

УС: ád. Holt- Tísza Koród, és Cseke mellet. Holt

zamos Balotaf‘alú, Lippó , ßerencze, Karassó, Нача

ri, Geberjény, Gyügye, Györtelek mollet, ’s több

mocsáros helyek, mellyek Halvdnynak neveztetnek,

és Mikolánál, Hódosnál, és Csekénél az `áradásból

származnak. Ezekhez járúlnak a’ Szamosból ki szivár
gó erek Ge'gfî,V és Еще, mellyek csak az ár vizzel

tápláltatnàk, ’s a’ forró nyárban ki száradnak. ß

§. 5o. Vagynak ezen Megyének nevezetes hegyei

is, mellyek több sorokra oszlanak.~ Egygyik sora.
Sárk’o'zi, Jósef- Házi, Aranyos~ Megyesi, és Ujvárasi. l

Ezeken termenek a’ 'magas Bik, és tölgy szálak,

ásamak malon1 kövek, az allyait pedig szöllö hegyek

ékesitik. Más hegyeknek ága az Avasi kerületbe hai

lik, és Gérez falunál Ugócsa Vármegye’t érdekli. To

vább látszatnak a’ Bz'lfszádi tetöknek meredekei , mellyek

blósesf'alva, Ráksa, Felsö-és Vámf'alú felé tekeredvén

az Apai, és Sz'ínye'rvárallyai hegyekkel öszve» tsatol

“так, "s jó borokat terem'nek. Az Avasùhegyekis

K'ószeg- Remeténél, 'Rózsa-Palagnál, Kanyaházánál‘,

Tartócznál, Vzímf‘aluná'l kevés borral, de bezzeg szá- `

las, és чаша; tôlgy, Bik, Hárs ‚ és Szil-fákkal 4152::

kednek. Az «iv-_asi k-erület is nevét onnét vette: hogy

régi meg mohosodott, ’s mint' egy meg avassodott `

“На! kevélkedik, melly'ìs olly régi nevezete (Distri

clus Давида/1) hogy máx' Gróf' Csáky Iswánnak 1668.

Евы. költ Királyì adoma’ny leveléhen találtatik, és

hogy hajdanában а’ Zatlimári várhoz tartozandó -lett

"vofna _, emlittetìk.A Szìnyér - Vál' ~ allyának` van -Va'rhe

gy“ mellynek' tetején régemen kies vár vala, de máx’

“лёд kövei Sem találtatnak. Innet nap keletre í'ordńl

. f _ xa;
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a’ hegyeknek Идет, és И} sziklás meredekeken ¿Ital

Sebes-patak, és llloba rhellßlt, Misztótfalu, Mogyor‘os

és .Szabad кашу: Nagy- Bánya várasa f'elé tf-kervéè

nyesen парт, onuét sürü erdöséget, innét sok ércz

bányzíkat а’ szemlélöknek mutogalván. A többiekv kü#

lönös tetök ,' mellyek Fcrnezely (Olálxúl Fir'z'lran) Гайд

hoz terjednek ki mondhatat'lan haszonnal Mert вине. _

zelf pataknak segedelmével több mesterséges csatorná~

kon a’ levágatott sok fa rakásokkal ‘а’ Bányászati hi

vatalnrak, ’s alkotmányinak hevenyeben szolgálnak.

Azokon Ш! vezet az й! mages Hosályivhegynek ‘пчё

re, a’ hol kristály szìnü források több kút Fökböl ered

nek; e’ mellett a’ tetején olly tágas mezö f'ekszik:

hogy annak a’ térségén ‘бы.’ ezerekböl álló táborf el

férhetne, ’s ezenkivůl olly k'óvér,> és termékeny: hogyv

a’ juhoknak rajta legelö sok nyájjai „ищем ' növö 'zai

ros Швей: alig emészthetik meg. Belöl а’— hegy üres

пе!‘ lenni látszik; тег: а’ láboknak dobugása alatt

reng. Ezen.túl magos Feltete nevezetü деду vàgyon,

melly egy mélly шт foglal magában; tekintetére a."

vìze f'ekete,“de ha merittctik, ’s nézetik., Папа szinü,

jó Бай, se valami szaga ni'ntsem Ezt a’ lakosok Ten

ger-uemnck nevezik, úgy vélekedvén: hogy 'valami

.tengerrel közösi'ílése vólna; de nem> egyéb: hanen: tá

gas kút formára öszve szövetkezett köszìklák Кбайт:

eredö f'orrásoknak öszve folyása, а’ .fekete’ szine pedig

mint а’ melységétöl, mint a’ fenekén lév'f'i Реймс ho‘

,moktól játszottattya a’ szemeket. Ezen Fekcle hegyen"

hogy Indiai Theehèz, mint szagára, mint jóságára ha

sonló fü terem, Bell Mátyás fel-jegyzelte, сваи hogy

a’ lakosok sem a’ száritásának, sem a’ levelei öszva

,zsugoritásának módgyát nem tudgyák. Azon merede~

kekneklántzában fekszik Ой! nevezetii hegy is,melly

mágasságára. nézve a’ Rosályival vetélkedìk. Ennek

is ‘а’ tetejên hasonló tenger szem nevezetü tó mulat

tattya a’ szemlél'c'ìket. Ezen hegyeknek láncza végtére

Felsö-és Nagy~ Bányához “датам, а’ hol а’ Bányä

пай alkotmányokra n'ézve az emberi elmének ritka,

" ,és különös találmányait lehet szemlélni. [пап sok

drága értzekkel viselös Kcresztszpghí hegy. а’ Nagy`

Bányai Майкоп ицёгб! allyáig, és az allyától közepeig

úgy öszve f'úratott: hogy а’ Bányáknak üregével az

é-rcz ásóknak Vmìndemf‘elé járása, és közösülése leâlgyen.

' f . .rn
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Tcrjednek e'zen 'hegyek egés'z~a’ Kapnik határig, a"

1101 az Erdélyi Fejedeleŕriséggel határozlatnak. Har»
madik sora a’ hegyeknek ßikn'llya’nulfl neveztçtik.

melly Erdö- _Szatlálól kezdvén, Hara, b'zinf'qlu, Hìrìp ,C

Szathmár_‘_, Erdöd, Eéhek mellett Géresig, é`s Gyön:

gyìk `terjeszked‘k sürü erdökböl álló ,.'és'szö‘ll'öt term‘c’r

dombokkal is ékeskedö. Utóìlyára van ezen megyénelê

а’ `többi hegyektöl el » váltt,Hegyi szìgett'ye is Tar/‘rz

mezö várasa mellet, а’ 'Г1$2ь11‘1г11‹_1‹е1‘111есё1эч1‚ jó bor

ral, ’s jó izü almákkńl, és süriì tölgyes bérczekkel is

bövölköulö. 'Hutánal, és Erd'r'idnél kiìlönós szépségü.

üvegeket készìtö müve?v házak épìttettek а’ Bikallyaì

heg'yek közötc. Bort termö dombjai leg kiílömbek Ег
Y dödnek, áhoi veres, lée; Aszszú szöllö bu1rl:islcsinaí.l`

пак, sok észtendökig el lehet öket tartaniif, és hnagyor!

erösek. Ez után valók Szinyérvárallyánalc, Apának,

Ujvárasnak, Nagy-és Felsö  ßa'nyának, Szathmárnak,

Sárköznek, és Bélteknek bo'rai.

§. 5|. A mint bérczes, úgy lapályos erdöl'ikel is

bövelkedik Szathmár. Еду oldalát egészen ollya`s eri

dök ket‘ittik. Kezdödnek Tarpánál, és'Kis  Árnál, és

' úgy Kömörö, Gseke, Istvándi, Kölcse, Sonkád, Ма

gosligem , Palád ‚ Hódos, Rosály , Szárazberek , Mi

kola, Némethî, és 15511 mellett еду húzomba terjeduelq~

B

'a leg nevezetesebb Gombás nevezetü erdöhöz, melly

nek hoszsza két, szélesse'ge еду mér't f'öldet foglal

magában. Ez régenten Gamba: fîildínek neve‘çtetett,

a.’ mint e következö Erdélyi Káptalanban ‘található Ok

levél bizonyittya: ‚, Szent Mihály Egyházának Káptaf

‚, lannya Erdélybe. Mînnyájoknak, а’ kikhez 'ezen

,‚ irás el-jövend, egésséget. Minnyájpknak tudtára.

„ kìvánnyu-k adni ezen levelünkel: hogy Urunk meg

„'testesülésének 125|.- Esz`t. Jowb Peechnek ña 1102

,‚ zánk járu‘lváun vallotta: hogy bîzonyos f‘ólgyét, tud- '

„ ni illik Gumbaá‘ fólgyének f'elét, mínden haszonve'te~

„ leivel, ’s hozZá _tartozandóìval el adta légyen Obus

„ nak Míhály fîának, jó akarattyával, ’s гей. állásával

„ а’ maga. attyafiainak, tudnì illik Sámsonnak, 011115

‚, nak, és szomszédgyainak Pous'a Vajdának, és Tó

‚‚ bias .Grófnak Örölgösjussal bîrańdót husz ezüst gyrá~

„ ért,(marcz’s argenti) mellyeket egés‘zen meg 62111:

‚, tek, körelezvén elöïnünk arm шага, és maradékn:

n hogy



` èl nem. horittatik.
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\

‚, zott földért háboritani mérészlené, maga költségével

‚‚ oltalmazni штык; Hogy ezen vételnekl rendgye

‚, jöv‘endöben is meg maradgyon, Те! ьомьагаыапыд

,u adtuk ez'en levelünket'pec'sétü‘nkel meg erì’isítvéri.

„~ 125i, Евы.“ Ezen Gombás Sárközi derélc çrdövel

határos, melly a’ hegyek felé emelkcdvén az Ujvároâi.

çrdöket érdeklì, 's mint ez, ’s mint. a’ többierdös la«

pályok sok f'éle nemü, úgy mint tölgy,l ВЕК, Juhar,

Fodor, Jávor, Körös, Szil, Eger,~ Бот, Mcgym'ór.

ìl‘lyár, és Hárs Гайка‘ termenek. '

`‚

\

§. 52. Fakadnak ezen hegyesv és téres bérczekY

lk'özótt több érczes, savanyú', és sós orvosló for‘rásdk,

Иду mint: Bikszádì, Nagy  és Felsö  Bányai , Ferne

içfrlyiA4 ‘Velin-ésl Bájfalusi, a’ hol fivirdö házak is épît-

теней} Ezeknek vizei büdös köves, sós, vas, és bé

zárt levegönek részecskéjéb'öl a'llanak,/’s mìvel kedves

italúakl, „a“ lakosok által Bor-kútalmak nevezrteinek.

X/’ámfalusi` leg наметить, а’ Bikmdi leg sósabb.

_ §. 55, Ezen fekvéshez képest а’ Szathmári Ltarro,

mámynak `f`ôlde termékenységére nézve három szaka.

szokra osztátìk. Дед köwérebb, és leg term'ékenyebh

a"Károlyì vidék egész Bihár Vármegyéig, Krasznm kö
zi járásnak Szathmártólfogva'st Nyir felé vnyúló része ,

és az e‘gész Szamosközi járás‘, midöů ez ai árviztöl

i Második szakaszhan ищи; af Nyir

nek f'óvçnyes f'öldgye, а’ Nagy-Bányai járás, és a.’

Kraszvnak'ózi jára'snak azon része, melly Bl'kallyának

mondatik. ' Leg soványabb pedig à’ Nagy-Bányai~ já@

„так Avas „сушка, és a.’ Bánya váraso'knalc környé

ke. Mindazáltal a? természetnek‘sok adomanyival

bövelkedik. Az állqtok Országából legel itten s`zámta

lan ökreknek, bialoknalc, .töhb {Не nemü juholmak,

kecskékqek, serény lovpknak, szálas sertésekuek soka

sága, m‘ellyelf lcivált az erdös helyeken. ладу jövedel~

met hajtan'alvk> a.’l lakosoknak,  а’ vadàknak, házi, és

erdei szzá/rnyasA állatoknak sok fajtái. Heg'yes bérczek

гс а’ те‘дчёй; vad kecskék, és hiuzok a’ szomszéd

Mármarosból'ältal vándorolnak. Az erdölc а’ Szarva

sokat, атм, rókákat, nyúlakat, farkasokgt, horzo

hat, siket faiddka't. Császár, és fogoly lxlzgadau'akal; ne

ё БаЁу'Ьа valaki ìdönpk folytával azon Obust` 016 ho-4

vel
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тайна!‘- A tav'akon hattyuk, vad lúdak, szárcsák‘te

tekenôs békák, vidrák, i’ejéres, kalánas, Tsergö ré

fzéknek lok féle nemei, bńvárpk, gödényelí, gémek,

gólyák, haltsikok, u’ folyó vizeknben kecsegék. pmntyolç

çsukák, harcsák, sügérek, 'bólyìngok, süllök, kárá
llszok‘, fejér keszegrek úszkálnalç, forráso'kbarl meny, és

-köyé halak, ’s pisztrangolç víczkándoznak. A’ növeYé

nyeklůl а’ fellyebb elö számlált erd'ei fákon ШИН leg

uevelzetes‘ebha’ gesztenye , mell’ynek gyümöltse а.’ Bá

pyáknak tájékaról meszsze (‘шаге ьогааык, más gyü

gnöllsökpek sok féle nemei, ‘Кбит szilváknak, és al

máknak snkasága,y типу ташьапы, e's Szàmoshát

x'ól szálakon, szekereken a’ szomszéd Megyékre 526.1

lmank. Копии; alrpák mint'.~ izekre, mint tartósságok

га цёце leg inkább d‘ìc'sér‘tegnek, szìlvákból pedig sok,

és pálinka. égettetìk, Äaszalva is el árúltatnak. Eze

ken kìyi'il „так Mandela, Baraczk, Dló, Naszpolya,

Szederj, Sirs-alma, Berkenye,m_egy, cseresnye fák,

Köszméte, tengerì szöllô, ’s egyéb hasznos tsemelélc.

Terém itten mìndenfële vetemény, búza, rozs, árpa,

`genkely, zab, veres, pár, Ещё‘, metélö hagymák, kö

mény, ánis а’ mezöken, s_párga, verç‘s, karó, kerék,

_sárga répák., vìrágos, téli, z'öld levelü, fado; káposz

ták, 'keńdçrg len. (Папу-Ф, ugorka, tököknelç :Lok f‘éle

hemei, kölcs, Марта: Ы5а, gubács, (‘ЕЩЕ alma, csitsó~

ka, Катю, lìéjas gyümöltsi rvetemén'yelç, borsó, len

‘за, nagy, és ар!" hab,y Törökbúza, szöl-lö, dohány,

:és lépesf'méz, mellyet а’ víaszlçal inné: a’ lakosok De
breezeńbe, *s razzalkenn-eskedö Tótok Gömör Vármegyé

lpe szállítanak. De az Asványok válnak сцен Meg'yé

ре]: leg inkább inint diszére, mintv különös haszmíra.
A’ drágà ériczeknek gazdag Bánya'i sok штаты fog

Yást ладу szorgalommal f‘öld gyomrában sziintelen два!

pak, Найду Felsö Kapnik, Lápos., Misz-Bányáknak Fer

pezelynok, és llloblzín'ak határin, mellyek fi_nom ayan

pyal, és _ezüstel а’ Királyl pénz ат, és а’ hazát gaz~

dagít'tyák. Tiszta termés arany itt ritkábban {Маша

:tik: hanem inkább ásvzínyps .arany, melly vagy cml

Pán kén kövel, ‘аду kén köves Egér kövel, ‘аду más

egész, ¿5 Её! шины, úg'y mint a".veres, vagìl f_‘eìé'ç

‘nä-5t, sárga, ‘югу Рщти Vszjniì réz ásványokkal’, Cz;

xtlobríomos'kénesövel, Piskolczal, és néhga f‘estëi é’rtzel

(Mg'gnesiuln.) az слёз: is h‘ol kénk'c'ivlvel, hol Rosnìkñvîl,

~ . . . ‚ o

l

l
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hol lsüdös'köves egér kövel, hol fekete ónnal, hol réz

zel elegyes,. f`ó kép en Klpniknál a’ réz ollyan böv

benne: hogy ennek {edvéêrt ássrìk inkább, mint az
ezüstért, mellyety hamú szin eziist ásványnak (minera

argenti’cinerea) neveznek. Чита!‘ azdnkivül f'ejér,

Реймс Оп, réz, és vas ásványòk, a’ f'él- értzek kvözül ‹

kénesö (Mercurius) és abból eredett Czínnober, fattyů

ón, vagy is Zin (Zincum) Vismuth (Wismuthum)

Pisgólcs (antz'mom'um) Rosnika, vagy Egée kì'ì (Ar

Jenícum) Kobált (Cobaltum)` f‘attyú réz (Nicolum) Ты

5\б e'rtz (Magnesium) arany szin festék (aurì pig

mentum) melly egér k'c'ivel, 65 hüdös _kövyel elegyes,

leveles szövésü, f'ényes , sók fële kx‘îstälyukkal élceske- ‘

dik, és le Szebb Felsö~ßányán terem ‚ a’ mész

‘festö értzne§ pedig, melly itt minder! féle színi’í az

üveg csinálók, ' 65 a’ fazékasok közönséges типа!‘ nagy

hasznát veszik. Helyenkînt találtatik kénkŕi tiszta ter

mésben (sulphur nativum) mellynek тех! az a’ tali]

donság'a: hogy ha az aranyat általa meg olvasztyák,

és osztán a’ vizbe töltik, a’ vizben az arannyal edgyütt,

mint а’ só együvé o-lvadva f'en marad. Innét еду _oda

való Bányászi Tiszt így okoskodott elöttünk: hogy Мё

ses az arany borjút illyen módon папа meg a’ pusz

tába bálványozott Israellel, а’ mint Móses 2. kónyv,A

52. Rész 2o. v. irva vagyon. Vannalc a’ fóldeknek, ‘

és a’ köveknek kiilönös вещей is, Ugy mint a’ Резка;

és mész Fóldek, folyó követs (jluor mincralz's) Kapni

kon, Nagy és Felsö Bányán, Kris'tálok, csepegö kövek,

Calcedon tömött krîstályokkal va y arannyal, és ezüs

tel elegyes, Felsö Bányán, és apnikon, Jáspisok,

Granit kö szìkla'k , tajték kö (pumex) Alabástrom, 65

fény kövek Sürgyef‘alunál, malońl kövck ,Aranyoa  Me

gyesén, Fernezelybe, Jósef Házán, és Ujvárason , Il

lobánál Szomolnokihoz hasonló választó vìze , melly

a’ vasat veresÍ re'zzé változtattya. Hajdanában Nagy

Bányán leg nevezetesebb volt Szent Kereszmek bâ

nyája, melly olly bövséges aranya-t adotté‘hogy a’ ki

ásott érczeknek csak рок-6%‘! а’ munkások fìzettettek.

Kormányoztatott régenten a’. Bányászi yhivatal Её Ka~

marás Gróf‘, 65 Hegyi Birák által, a.’ mì.nt¿§. 172.

lá‘tnì fogjuk; most‘Fely vìg'yázó Tisztség (Inspectorarus)

a’ Felség jövedelmére itten fel идут, mellynek érde.

mes
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nues ‚пацаны: Nagy Bánya várasának, le irásában, Ё,

172. elé adgyuk.

§. 54. A’ népnek f'oglalatossága ál a’ f'öld _, szöllö,

¿s Bányák ‘mivelésében, marha nevelésben , és szeke«

rezéib-en. Minden napi I'ziikséget ki póloló mester em

berek csak а’ Királyi, és mezö várasokban laknak , а’

falukon fonó aszszonyok, tákácsok‘,`guba\ szövök, és

kováci'ok. Mivcl' készültek’; Üvegêket kés'zitö háza»

kol1 kivül, VNagy Bányán puskapor, kések, és sajtoló ‚

alkotmányok'otcan, Misztótf‘aluba jó cserép edények,

és kemenczék, Mezö Petriben rostáló шить нын

tetnek. › .

‚ \ А . .

‘SL 55. Sokadalmas helyeií Szathma'r,Ka'roly, Nagy

Fclsö-Bánya, és Várallya, mellyeknek .vásarjai leg ne

vezetesebbek.. Kí’îlsö kereskedök is ide` csoportoznak,

' Havas aI-fóldiekjó lóvakat béV horda‘nak , azonkivül .Eb

délyieknek, Mármarosiaknak, az Avasságbélí Oláho'k

nak, S6 és ércz bányáknak s'zámtalan szekerei Шел’

eleséget, hort, Szilva pálink'ät, dohányt vásárolnak.

A’ Szalkai, Csengeri, Megyesi,` Gyarmathi, Erdödi,

Bélteki, Nagy M~ajIényi,és Jánki sokadalmakban pedig

töbnyire csak пап/ан marhák, lovak, és sertések

Árultatnak, a’ juhoknak sz'ámos seregeit vásáron kivül `

I» mìnden tav‘àszszal jó árron a’ fel-Földì Tótok el hai

tyiik. ‚ ’

S. 56. Ezen fokhelyekre, és vásárló Piattzokrafa’

s_zathma'i‘i, Károlyi, Kocsordi, Kölcsei, Ujvárasì, és

Nagy Bányai f'ö ‘Май vezetnek. A’ Károlyi й: ered Bi

hat Vármegyéb‘ól Mihályf‘alván, Piskólton, Rezegérr,Y

és мага-Рига" által, Debreczen várasától реф; Sám

sonon, шут, >Bélteken által Károly` mezö váro.

sába, él oimét Nagy Majtényon, Töke-Térebesen, él

Zsadányon, vagy Domalńdán, Kis-Majtényon, és Do

bon эта! a’ megyének közép pontyára Szathmárba mé
gyen. А’ Kocserdi út v`ezet lTokajtól Szabólcs Várme

gyén keresztül, Cyörte1eken,f Oköritón, гашиша“,

Pa'tyodon ,_ Csengeren, Komlódoń, Tóthf‘alún, Petén,

és VDaró_çzo11, а’ vagy Csengeren, Óvárin , és Vetesen

által csak ugyan Szatrgárba. А’ Kölcsei Ш; megyen Mi

Мёд, Csécsén, kölcsén által а’ Szamoslàözi járásha ,

es

и
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és mran тьме“, Vámos-Oroszïn, Kis Namënfy'on5~

Сас5ё1уоп‚2а]гёп, és Nagy Peicskén ált'al ismét Szat‘hfi

márba. Az Ujvárasi й: jö Marmarosbôl az Avasì keß

riileten-7 úgy mint Téss'c'i mezö várastól Mósqs Feisö

ŕs Vám falun, Raksán, О} várason, Apá'n, és [Мини
(‚1щ1 ‚ m'egint Szathmárba, а’ vagy Ujvárastól, Szìnyérl

várallyán, Sebespatakon,v Illobán, Sikállón, és Mìszè

tótf'alu‘n által Nagy Bányá‘ra. А’ Nagy B'ainyai Ш; Viszeri

‘yagy Зачет mez'f'i városból Bréb Pelé а’ hegyeknek

mereclekeìn, vagy Erdél'yböl Kapnik, vagy Dées Гей!

M'sztótf'alůn, Sìkállon , lllobán, Sebes-pálakon , Szi’

nJélw‘Vái-allyáń, Apaán, és Udva'rin által Szathmáfr‘- Né"

methibe. _Ezen та]: csak Técs'o'iöl Szathmárig , a’ Nagy

Bányai, és а’ Károlyi Csenger felé Ш; Majthényi Ьа‘

táron [melly _Kasodnak nèyeztetik) mester'ségeseu ‘Ы:

_ve , és kavlttsal ki hordva vannak, де af'mìnt Шел,

úgy más_utt is, a’.szorgalmatos út lcsináláŕ. f5 gondgya

a’ ИЗ: Tiszywisel'c'iknek. ‘ ’ ‘

§. 57. Eze-n maken. sok так, és ‘év-ek is ifi-maak;`

de csak három k6 hid а’ Kasodińtòn alàilta'tìk,` a’töb
bi hidak рейд; az erdöknek magy veszteg'etéisëvel Её.‘

Ь‹5\_ёр1цепе!‹. Csenger, és Szathmär tájékán a’ Sza

mos vizén, Kasodì, és Ko’csordi a’ Krq‘szna’n, lKólcsei*z

_és Istvándi a’ Тайна!‘ folyóján, Sárközi, Megyesìi

` Batìzi, Némethi', és Peleslkei a’ Snif c__rén , Símai,Ján

ki, Nagy Szekeresi, ’és Kor'nlód ‘ТЫ falu'si áz Erjén,

Gilvátsi a’ Homóród pa‘takán, a’hol, és a’ Szath'mári

hidon чёт az utasoktól szedetib. A’ többi hìdak apróbi

bak. "A‘Hidus'okon több áìtal îârás'vag'yon , úgy mint;

Tisz'a-Becs, és Tisza>Ujl`ak között Tísza vizéń a’Kirá'lyì
Kamara hidasa. Vári, és TiszaßKóx-od lçözì;`»tt,_v Ki‘s-Ar“

nál` xMatólcsv, és Tun 7ogh között ré`v bé'r ya.’ Kárólyi

Gróf‘oké , Geberjénnél emçs Jékey Ir'riréé, Fülpös‘Daó

röcznál Nemes lllósvay Ińar'adékoluâ,y Oköritónál is,'Fül'

Pösnél , Bex‘cnczénél, Ара, ёзВогЫс} БЁЁПУЁГУЁЁ'ЗПУЗ,

és Reméte-mezö között Матвей sègedelmëvçl, 'az ¿vasi

környékbèn Túr vìzén csak pallókon, Míkolánál csak

a.” malomi gáron Ívan a2 мы mènetel. A2 áradó vi'

zektöl két, és' más (ё! Ыпуй töltésék faz ègësz' Tíszár'zalf,

és Szamosnak körn‘yékén а’ I_a‘kosokat oltälmazzák,

de majd midden esztendöben a’ vîzeknek «эх-‘216%! széh

Iy’l надёжный, újjítást Муфта!“ Siombrú tekilnœr.

ai'
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akkor а’ lakosoknak hajlékait, kalászos élettyét,.§z,éna

boglyáit, barmait a’ hirtel‘en ki áradó vizekbori 11921261

va, vagy el boritv'a szemlélni.l \ ‹ ‚
l

l

§. 58. Ñépessége ezen'Vármegyének abz 1804. Eszt.‘ n

lett öszi'r‘e irás ‚ és sz‘ámlálás szerint, e1’következend'f'j:4

Vannak benne szabad, és Királyi Уйти]: ь ‘ 2

‘ Szabad Bánya váras  _f _» _. ‚з „д. __ ._ __. l

Mez'c’ivárasok ~``~Yl-...._. 17

Népes falúk    — „ — -— _ __. ._ _. ._ __ ..._ 248

PLlSZták-._‘_._ _ _ _ _ _‚;__‚_Ё____‚_` 12

Házak-»,««»...._..._~........__ 255551»

\

l .

y к

ß

. .

l

Csèlédès gazdák keresztények  =  ,à f- I50551`

 

Tisztel‘etbéliek (Honoratiores)  - -f -  -‘‚ 97

Мсв‘ец emberek  4- - — —   ‘ «'-    455

Negneseknek` szolgái-  ~ ~` «-  -‘„«‘\ -k-  2621

Nemteleneknek detto '   «'- ~  » - - 4 12156

Mások házánál lakó Zs‘ellérek külö'mbféle . .

` rendiiek - - -   .-.-     —   ~ $- [1,757

` Gazdáknak fîai>1~'‘`~'~ 41198

Aszszonyi-Nem öszveséggel - — — -   ’75506 

‘ ’ Sz'áma f‘ellyebb irottaknak- -— - ~177956 ’

if Mellyek kózött‘vannak:f

.71.7!! :lin

А E

Nötelene'k 1, Eszt. 17. Eszt.#   -» ‹- - 54565

‚ detto 17. `Eszt. 40. Eszt. — - —   — -f 5585

 Házasok .1. ._ — _ _ . _ _ _. .«_ ._ ..¿__ _ _. _. 2084

40.Eszt.felül«-«»fèe§ 14657,

Katolikusok —  ~ 1 — — — --  à  — -- —- -- 51598

Augustana valláson _lévök-ß ‘ -- —- -- _` ь — ‘ "226 l

Bçformaçuspk   — — — — — —   ` a- -'~» 19965

'Nèm egygyesi'iltt Görögöka- '- ‘- _ ._ ._ „_ .- 2

Zsi'clók 1. Eszt. «17.,E‘szt- -—‘- +-  " «- - - 1190

detto Házasok 17. Евы. 4o. Eszt.- -  ~ 575 _

detto ES‘Zt, Рай! -  -1- ‘  '.’ ‘- '' _“ '550.

detto Nöìßlenek-'f- ё- - — — — - «i» —  ь — -- 177
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.lelen nein, de. az `Országlf>an lévök.- -y  ‚ 1480

 

detto Az Oŕszágon kivül  — —  — — -  _ 78

detto mem tudauk hol — — — —  _1.. _. ._ 19g

ч *___-mn

À’ Nemességnek Байта 1805. Евы. fegyverre ’

keléskor öbzve irattott, és találìattak;

Nemesi Cseléues gazdák :V _

A’ Kraszna kozi járásbanè — - —  ~ - - 1566

А’ Bányaìban   "_  / — - - ¿_  -7 _ 844

А’Згатозйбайэеп- — - - — _  - ‹- - — ~« 156

A.’ Nyìriben — — '— — — - - — — ‚—›-  «.- ` 16o

М

l Oszvesseggel -: 5587

Mivel рейд; а’ Nemtelenek öszve irásába 50,551. cselé

des gazd‘a adoti 177,956l lelket, az a’ következése:

hogy 5587. Nemesi Cselédes 'gazdák, Polgárì гараж

talás , -és számitás’szerént leg alább ne'gyet egyre még
gzámlálván adnak - - - — —   - — — — —‘ " "Y 379?’5

Ezeken kiviil 2z Egyházi rendenA voltak'- 299

.Szathmár-Némethí :"zabad кашу: várasnak, `

Népessége: Vannak benne házak _  - 2256

_____‚___.———————-——-/—-——————‘‚——-_

A’ nevendék Pápság‘gal egygyütt az Egy

bäli Személyek — — — _ — — —  _- —— -— 54 _

Nemesek  — ò — e _ _ _ _ — _ — _ _ —- — v.186 ì'

Egyéb Polgárok , és lakók — — — — — — - 10285

Öszvc‘sé'ggel  10525

Nagy Bánya Szabád Királyi Városnak пё- — А

_ _ pessége régi öszve irás szerént-    5804

‘ Felsïi B_áńyánák riépessëge leg utóbbi öszve I

irás „мы: ‚ '

 

 

 

BÓÍœáì-Kátolikusok  -v — — _.   ‚- _. _'- _ 1914

lieformatusok »  _. — _ _ _ _ _ _ _ _ _.. ’ l525

Auguslańa valláson lévök'-    -' -   28

Egygyesi'iltt Görögök-f - — —— A  —- _ — _ - 804

А ’_-v-F‘n-A-_I _ ~ Y #___-_d

v \ Öszvességgel 4 4272
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Àz egész Vármegyének nëp'essége- - — - 224769
 

Más hìteles Dicsö Mária Theresia Császárné, "5

Kìrályné alatt 1778. Esz't. lett ösz‘ve irásból ki tetszett: ‚

hogy ezen Vármegyébe а’ Helvetziaì valláson lévök

egy negyed részét, Szathmár ~ Némelhibe négy ’ó1öd

részét, Nagy~és Felsö-Bányán mint еду’ 11:16‘, а’

közönséges Rómaî , és egygyesi'iltt Görö‘g hi-:îìek pedig

a’ Vármegyében három negyed részét, Szathmára

Ä Némethiben egy öt'ód részét, Na y-és Felsö Bányán _

mint egy felét а6 lakosóknak tetté ‚ 65 hogy lerlùett

akkor ezen Vármegyében búza 145,952. rozs 40,845.

árpa 16,222. zab 67,179. Posonyi mérövel; de mivel

'wezen termëst félvén a’ következést'c'il ì engszüken bé

îratták , 'és a.’ Nemesèké is kétség kivii ki maradott,

bizvást _két annyira lehet а’ termését termi. Bírattak '

«klm а’ Nemtelenek мы вв,455.‘ьы‹1 számó röldek,

41,252. szekér szénát termö rétek, 4242. kapás által —

mivelhetö szöllök.

§. 39. Adója ezèn Megyének 52,982.1r Rovás 'után

1808. Eszt. ‹

 

` kr.

A’ -hadi pénz tát'ba 4- - а —  ь  — _a 61845 58

A’ házi` pénz tárba — é-‘J ~ 7- — - — — 70044 16

Y Öszvesëggel   151889 54

. ____-___“

1807. Esit. ház'l költségei voltak:

A' Tisztviselöinek iizetésekre, és Sz9lgáiß

nak bérekré - - -' - - — — - -  17115 6

A’.napl bérekre ”_‘&' 4600 

Az iró szerekŕe    - — _ — — —   2500 —

A’rabokra=~.'¢è‘ 5500-

Az‘ тайник, és 'hidakuak csináltatásokra,

és jobbítás'okra — ~ - ' ’-  — - L- ' '8000 -' _
A’ Katonaì tartá'sból származó kölcsé- l

gekre=.-"--^~ 4000

A’ töfrténhetö szerencsétlenségekre- —  1000 ~'~`

A’ Tisztvìselì'lk ~von'tató lovaira-   -. 5000 ~f`

Az cgyvelges kölrségekre   —  '- — 5526 5 "

_ 9 O'szveséggel  - 59559 1 1

_nw-___*

_ — С 1805.
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1805. Eszt. a’ Nemesi f‘el-kèlésrre 147,520. Рот-1111104

¿s 22. krajczárra ment;l а’ birtokqs Nemességnek köhségm

. 40. Régenten` ezen Vármegye köz gyi'ìléseít а’

Kîrályok, és a’ ыйдог-1зрг1пуо1се1б1 iilései alatt sza

bad mezì'1'11`, hol a’ Gelényesi pusztán, hql а’ Csenge

ri síkságon,' а’ töŕvényszékbéli ülóseit pedìg Sz'athmá

ron Ítartotta а’ Mohácsì veszedelmig. Az után a’ hol

-bámrságosabb volt, úgy mint 1595. Domahidán, 1652.l

Wîtkán, 1658. Nagy  Géczben , Szaniszlóm' Atyán,

1660. Udva'rìban, és Peleskén,. 1661. K‘ólcsén, 1662.

Csáholczon 1665. Szamos- Becsen, 1664. Fülesden, 1666.

Darnón, 1669 Csegöldün, Matólcson‘f JánkOn, és Nagy

Szekeresen, 1670. VKis-Nauménbam, Tatárfalván Kis~

Szekeresen, 1671. Cacsályba, Lázáriban‘, Petén, 65622

v 1611, Puszta- Daróczon, 167'2. Orosziban, 1701. Kom

lód -Tóthf'alphán , 1704. Nabrádon , 1705. Czégényben;

1705. Tun'yogon; Szárazbèrken , Szamos  Ujlakon ‚

1706,21’ Kárclyi várban, Kis-Peleskén, 1707. Matól‘

1’ ‘свои, 170g. Király Daróczon , Szamos  Ujlakon, 1710.

Atyán, 1712. Hermánszegen, 1713. Simán , 1717.

Nábrádon, 1818. Bagoson, 2719. `161111011, 1721. 25:1

rollyánban, és Károlyba, 172:. Lázárgban, rné'g-A allan~

d6 üléseit Károly mezövárasában meg nem álapílolta.

Hajdanában semmi Czimere, vagy különös pecsétxye

nem volt, "hanern a’ Vármegyének nevével ki adatott

minden levelek Fö -és' Al  lspányoknak, és а’ Szolga

hiráknak pecséttyeivel hitelessítettek 1580. Евы. Вег
talan Mester Al- Ispánynak ki küldésënr Püspöki sü

veget ábrázoló pecsét láttatilc а’ Vármegyének Levél

‹ tárában. Az után 1468, Ezfxt. fogvást, négy különöä

béllyege‘kre тенге“, és négy Szolgabix'ák által tar

IRIOU Шуез pecsétekkel:  l

erê'isítettelc a’ level’ek' úgys hogy 6’ hìtelessitések csak.

‘ezeknek jelen létében meg lesihetemt, él noha. аЁ 1550.

. ‹ L . __ ‘521.
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B15-inhuman 62. törvény ш hozta туши ЬиЁу

mindern Vármegyének különös Czimmel meg külömbfdz

tetett peeséttye legyen, de а’. fellyebb le irrt befïiis` д '

pecsétçk ezen közönségnek nevével МЫ: híteles levelelc»

nek ki adatásába 1721. Esz'ten_deig sìemléltctnek. _ A’

nwstani ékes Czimere Dicsö VI. Károly Csaszárnak
adomány‘a, mellyet azV akkòri' [га-159411)’ Gróf Károlyi

Sándpr finom aranyra metszettvén 1722. Евы: Fare-nez llia

áltál, midön még az attyának életébeii Её ìspányi

hivatalába bé. .iktattatotß a’ Varmegyének állal adalta.

A’ Czimere alább. а’ Királyi pecséfes levélben Í‘og'le

iratni.l A? pecsét környékének гей. irása: Stgilli'rm Cu

mìtatus Szathma'ríznsi: anno MDCCXÄII. A’ ШН

keri'iletének yeá irása: Salvum fac» Domine Ведет.

А’ hátulsó részén'f‘:

‘ l

Cessìt ALEXANDER CAROIQO sub Caesare structum

FRANCISCO KABOLY praesens 'ofi’erre sigillum

"prœLaVDato COMItatVI sVo beheVoLe. 1n -aeDe

CaroLLlana VlgeslMa qVInta f'ebrVarIL

‘ azáz rëvidebben видами
ыкАвош’ Császär alan sÁNDoR au’ спать:

Hugy ezen pecsétèt be nyúiteia hél'yette

FerenCz~f`Ua; .Maga KároLYl Várában,

hVsz, ’s’ötöDlK парит , ’s böJt eLö havfában. —

a’ nyelének egygyik oldalán: Insta‘llr‘zlore IlÍustnÍca-ì

ma, ac 4Reverendissimo Comite, a’ máeik bldalán:

Domino (È'abrz'elc Antonio Erdödy de Monyoróíferék_

Bpiacopo Agrlensì. А’ mint а’ Vármegyének jegyzö.

Könyvében is hagy háláadással'a’ Fö~lspányhoz так!’

ezek hitelesen f'el-jegyez'tettekJ a’ Királyí pécßéles le

“Не! edgyütl, melly e’ képen vagyon 17,', My Vl. Károly"

„ Római Császár ’s a’ tl‘ hogy goudolóra vévén az_t;

„ melly àzép, dic_söséges, és a’ Birodalmokn‘ak meg

„ rösítésére szükséges legyen az alatta valóknak hív.

„ ségét , és kész' szolgálattyá: nem сын víg. мат, és

„ kegyelmes мышцы el~f`ogadni , hanem azö betsïi

„ letes igyekezeteiknek is 'ószl'o'nt adnî. hogy még а”„ háláadó maradékok is Dic’s'ö êlcjeknek nyçmdokát- 'Y

y, követvén , az erköltsöknek g/yakurlása'ban, és a"1ör7

" ‚ ‘ C В „ vényes
А
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„ vényes Fejedelmekbez vonzó hívségben nem csak

„ elö menni igyekezzenek, de annak példázattyát ‘sze

‚‚ meik elön is visellyék. Mint ezen okból „мы mint

„ pedig szATHMÁß vármegye Egyházi Rendei,

„ Zászlósai, Nagygyai, és Nemessei közönse'gének alá

n zatos kérésére , és 'esedezésére , a’ mi különös Csá

ß szári , ’5 Királyi kegyelmességünkböl, és hatalmunk

nak tellyességéb‘c'il’gzt meg engedni, rendelni , és ab

ban kedveznì magunkban eltökéllettük : hogy az elöb

beni négy _kissebb etséteknek helyébe, m'ellyekkel

mînden Czìmer nél Ш, csupán nevének ki nyilat

koztatásával élt SZATHMÁR Vármegye , ezemúl

ezeket semmivé tévén, és azokat közönséges helyen

9,

P,

l,

D’

i,

l,

”

n szett petséttye lehessen, ’s azzal mind/en hileles le

„ veleinek ki adattásában más Magyar Országi Vär

„ megyékhez képest veres viaszkon élhessen. A’ Сай

n merét pedig ezen pecséttyére e’ képen года те:
„ szetni: úgy mint kzitonaíson fel~álló paìst, három

l)

ì,

i,

rokra , rostély Formára fel -osztva-n, а’ mellynek.

felsö három udvarai ,- ’s. azok között a"középs§i 5511‘

„ ga mezön еду erös tbrnyot, vagy iserösséget arany

„ _koronán helyheztetve, ’s abból két ki szegezett душ,

’s »a’ teteibe I,két lobogó veres zászlók, Zathmári, ez
j: мы Véghelyi erösséget ábrázollyák, a’ mellytöl a’

,D

‘D

’l

‚Э

,3

i’

i,

,J

I,

i)

9’

i)

I,

l,

,J

I,

п

varon veres rák ‘természete‘sen ki rajzolva,_ balról

МЫ‘ udvaron mélly -vízben-'úszkálló kecsege Миша:

nak. A’ középsö három rekes‘zekbe, úgy mint a.’

kgzépsöbc koronás sárkáhy катка formára бит:

hajtva, szájába véve'n а.’ farkát a’ Ka'roly madarat

egészen köri’il fogja, és ez bal lábávál a’ ’sárkányra

támaszkodván, j‘obb lábával рейд; veres`sziyet tart
va’m,y ’s и: szájával mardos`ván , mostanì Ft'i-Ispány¢

nak Czìmerét képzeli'. Ennek jobb részén, veres
meztl'in négy nevezetesebb~f`olyói ezen Megyének,

úgy `mint Папа, Szamos, Kraszna, és Thúr vizek

folynak, bal oldalán liasonlóképen veres, alól/zöld

mezön 'f‘el - álló érett búza kéve , az alsó három re

keszeknek közepébe sárga mezön, zöld pásiton futó

szarv'as, jobról érelt szöllö gerezd , balról zöldell'c'i

tölgyfaág, róla le ñiggö makkal, Amellyeklmek böv~

n 59°

.AM-1A. n v1 ‚ф‘  [.„r «s_.ń‘f

öszve törvén, más й], és csak egy béllyegre met-I

f'elé hoszszára, ’s keresztül, az az.: kilencz udva- '

Vármegye nevezetét veszì. Jobról рас“; fekete ud'
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„ ségével ezen Vármegye kérkedik, szemléltetnelyc. A’

„ páison Királyi Korona. gyöngyökkel ki rakva ат:

„ f'edezi, mellyröl egy oldalon kék,` 65 sárga, más`

‚, óldalon veres, és sárga. ékességek le-fïignek. A’

„ pecsétnek keriîletét ezen гей irás köriïil foglallya;

‚‚ SZA THM/'1H VÄRMEGYÉNEK PECSÉTTYE 1722.

„ ESZT. A’ mint ezek ezen levelünknek kezdetén ,

„ és homloká'n а’ Képirónak útasított kezével, 65 те

„ sterségével tulaidon, 65 természeti színekkel ‘1516
„ gosabban léV f'estve , és a’ szemlélök szemei eleibe

„ terjesztve láttatnak, kegyelmesen engedtük, és ad

'„ tuk. Rpá állván, és el- tökéll’ett szándékunból en

‚, gedvén: hògy azon SZATHMAR Vármegye j‘óvendö,

„ 65 т5ш1еп1соц5 idökben, minden, és különös ok- le

,‚ Véleibell, hiteles ki adatásokban , akár Polgári, akár

„ törvényes állapotot illetëkben, ’s más akár mi név~

„ vel neveíen’dö említett Vármegye közönségén’ek ne

‚‚ vével ki adaltandó levelekben, és írásokban azon új

„ pecséttel az elöbbeniek hellyett, mellyek ezennel el

„ töröltetnek, veres viaszkon, a’ mi kegyes engedel

„ münkböl, kegyelmiinkböl, és jóvá hagyásunkból él
„ hessen,V és éllyen. Söt meg engedgyük , jóvá had~ '

‚‚ gyuk, 65 adgyuk ezen tìtkos fiiggö pecsétiinkel,

„ mellyel mint 'Magyar Országi Király élünk, meg

,‚ erösített leveliinknek erejével, 65 Ь52опу56;6\’а1.

‚, Adatott ‘a’ mi kedves hivünlgnek, Tekintetes, 65

„ Méltóâság‘os ‘СМ? Iìlésházy Miklólnak, Trenchén

„ 'örökösséńek, azon és Lyptó Va’rmegyék örökös Fö

„ Ispánnyának, а’ mi belsö titkos Tanátsosunknak, ’s

‚, Magyar Országi Fö- Kantzellárunknak keze álîal.

‚‚ Ostriai Bécs Várasunkban 24 August. Urunk 1721.

„ Országlásunknak Római 1o. Spanyol `18. Magyar,

’ ‚‚ Cseh, 65 а’ töb'bi ìizenegyedik Eszt. (F. p. h.) Кё

‚, го1у t. k. Gx‘óf` Illésha'zy Miklós. t, k. Hunnyady

„ László. t. k. y' ‘

g. 41. Viszomagságaic, és гаммы: а’ mi ined,

ezek ugyan a’ Hazával, és a’ szomszéd Erdéllyel kö

zösök valának, de még is ezen tartoŕnányt különösön

érdeklö némely eseteit a’ Jel és ok-levelekböl, 65 а’ ’

hiteles írókból fel-jegyezni itten kötelességünknek

tartyuk. Hazánknak hiteles iróji közül Benin. 1. Könyv.

Задний! Vármegyét arany', és ezüst laányákkal leg

Í gaz* \
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gazdagabnak mondgya., lîekvését a’ hegyek mellékén,

és azokop As'zszony - Patakát helyhezteti. Oláh Miklos

E_«ztergami Ersck 16. Bész. Aszszony  Patakát a’ Ki.
rílynékibmtokáiól, N‘agy- Bányát,a„’ Bányáknak nagy-l

ságaLól, Szamos-Közi vidéket а‘ 52ат05 és a’ Tisza

közöll lévö f‘ekvéstöl száruiaztattya. Bell Mátyás a’ leg

hgwzszabb Vármegyék kö‘zzé számlállya, és a’> задай

bányán e’ képen >irja le: ‚‚ hogy régenten a’ ßáŕlyászokf
„ nak még a.’ por: is a’ xzuhájokról, és a'.' saŕujolnrólÁ

„ le шлем: rázni: hogy ne talántán abban aranyat,

„ melly a’ héreket felül-haladná, haza vigyenek. `Ezen

„ Vármngye. 4 ‘ ~'

\§. 4:. 88o Eszt. А’ mint §. 4.4,' meg irtpk, Mém

Маты! Ёе]ес1е1еп3, és a’Kazarok által biraxotßkik

a’ Magya'rnkkal egy eredetì’í Török fajta'lévén 42. Eszt,

Tauriál, mostani Krimiát el foglalták. Eze nek né»

melly része 77oV Eszt.‘köriil Havas  Al földén `кегел

tül, Szathmár, ás Bihár k'o‘rnyékére szakadott, más

része 88o. Евы. a’ Magyarokkal öszve csatolta magát.

'Pray Nut. Praev. ` ‘ . `

. 45r 892.11511. A’ Magyarok дм el fogla'ltatot:

§. 2 kik a’ K_a'zarokkal öszve barátkozván еду Nemzet-V

16 \еце1‹,` és жён-“жопа is meg békéltek: „ hogy a’

‚‚ ki Áipa'd Ve‘zérnek ‚еду maroknyi földet sem igért,

„ má.` most meg gyi'izetetvén. és f‘öldhez verewén, alt

1„ =gész tártományt, Zóltámiak` az' Árpád Afizának a’

_ „ maga l'eányát (Hanzárt) feleségi'íl adŕná. \ Béla Не‘

üliju 51. Rész. — ‚

v 44.` |086A Евы; (А’ mint Thurócìy KmrlikájaA

iria) а’ _kúnok ‘Ока! pusztitlatott.' 1241. Eszt. Kétség kif

i'ü”. ezen Váx'megy'e .is a’ Тайга!‘ által'fel -çdúlatotti

niwel, а’ mint Hoger Váradi Kanonok akker. élö író
iria,l Bath, és I_íajdun Vezérele alatt’a’ Vereczkei ka

ран. és а’ Mármaroson által bé iövén, Bereget., Ugó-`

csát, Bihart, Váradot, Szalmlcsot, Ungoft, Zem lém,
liîzzel , vas‘sal pusztìtották; nem hil1etì'í.tehá.t: ogy

közben f‘ekvö Szathmáx’- az ö dühösségekt'c'il meg meneq

kedetl vólna. Ezt bizonyittyák a’ sok pusztáu maradtt,

ós a’ Királyink által másolmak дым’: földek is.

f §45@
 ‘_

f
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§. 45, 1261. ‘Евы; V. István ifiiabb Királynak, és

AErdélyi Fejedëlemnek hatalma alatt voit, а’ mintï-a’

Királyi Kamal-a Levél tárának azon eijedelben szemlél

hetö `levelébôl ki штык, mellyben „ István lstexv ke

„ gyelmébi'il leg `f`ényeßebb Magyar Országi Királynak

„ е1$б Királyi Sziilöttye (Rex prìmogenitus) Erdélynek

„îFejedelme, azon szabadságot ád Satur elen baza.

„ (Sátor-allya- Ujhelyi) polgárinak, mellyei а.’ Poto

„ ki pol-gárjai élnek, azonkiviil: hogy Zotiimán; Zo

„ bauch, Zemlyn, Borsua, Ujvár, Sárus, és Ungh,

yében váml ангелы mentek

‚, legyenek. 126|. Eszt. Mellyböl ki tetszik; hogy. Er

délyi Fejedeiemségén kìvi'il, fellyebb Я‘! Vármegyék

имён ifiabb Királynak hatál’mában voltak. Sök >hcgy

ezen ifìabb Kírály Szalhmárban тайного“; ki гении:

azon adományi» leveléböl, melly szerént Gergely, és

Bertalan hiyeinek Thoh fo'ldgyét Zothmár Vármegyében

ajándékozta, és а’ mellyben. Jánost Zothmári .Espe

rest Udvari Papjának mondgya; a’ ki nem iehetett

Szaxhmári Esperes , és egyszcrsmind Udvari Pap', ha

csak István Király ottan nem шинного‘: volua; ‚, István

„ Istennek Kegyelméböi Magyar Országnak ifìabb Ki

‚, gálya, Erdéiyuek Fejedelme ‚ Kúnoknak'Urj. Kris

„ tn_ls minden hiveinek, a’ kik ezent látandgyák, üdvös~

„ ségct minnyájunknak iidvövéti'ijében. Azok, meilyek

‚‚ idöben történnek „hogy idönqk folytával ne ingadoz-4 ‘

„ zanak, irásnak bizonyságáva'l ноша‘: meg erösitet

„ ni. Azért minnyájoknak; mint mostaniaknak, mißt

n' utánnunk léendöknek ezeknek rendével kivánnyuk

nyilvánságossá. tenni: hogy fìgyelmezvén lhévségére,

„i és szolgáiatinak érdemeig‘e Gergelynek, és Bertalam

„ nak, Рай! íìainak, ki testvére vala Pál Gróf‘nak, Ipud`

„ ûának, mellyet, és mellyeket‘ök gyermekségtöl fog

‚, vást a’ mi Udvarunkban szünteien szolgálván nékifink

„ híven,~ és szorgalmatossan мы, kiváilképen pe

,‚ dig midön а.’ mi Sziiléink üldöztenek minket, lf‘c’x'e

‚‚ tévén Sziiléiknek, rokonaiknak, jószágiknak, "s mim'

‚, den vagyonnyaik'nak tekintetét, mneilénk ragazkod

„ tak, mindenf‘éle szolgálatoknak nerńejt a’ mi paŕantso

„ latunkra „единицах dicsér'etesen, töllünk el pcm ta’.

„ voztak, szerencsének töménytelen történcteiroma

„ gokat épcttiink fel áldozván, a* halálnak számtaian

l)

` „ han

\

veszedelmeitöl nem irtózván, sok féle мотивам. ч



4o ` — 14%“

'„ ban Бай!“ 5еЬе1се1: а’ mi fejiìnknek, és Kor’ouánk

„ nak váltságáért fel vettek, és más nehéz gondal„ ró , 65 dicséretre méltó tetteket a’ háborúknak sok viszf.

„ зготадёгщьап ditsöségesen véghez ушей, mellye~

‚‚ ket maga rendi szerént ezennel le sem irhatunk. Hiv'

,v szolgálattyaiknak „на: meg jutalmazására, ’s hála

„ adásunknak meg bizohyitására, noha nagyobbakra

‚, érdemeseknek öket itéllyük, ésV kevésnçk véllyiik,

a’ mint mostanában cselekedendiink, azokhoz ké?

,‚ pest, a’ n_u'ket még el гашиша“ ехгйпгой magunk'

‚, ban; её nékiek Thoh nevezeti'i földet, melly némelly

„ magva szakadtt Zothma'r vári jobbagyé vala, Zoth

” ma’r Vármegyében f‘ekvöt és а.’ mi ademán unk alá

„ tartozandót, mellyet ez _elött Лёша: Mesterne , Zóth»

márz' Esperesnek, a’ mi kedves, ¿s hiv udvari

Papuan/mak az ö szolgálatinak érdeméért ajaíndékoz».Í

tuk örökösön biratandóf, 65 az után ö,senki sem kinsze

ritvén ölenrmaga különös jó voltábúl k'edvezni akarván

ez altal emlétett rokoninak a’ mi kezünkbe viszsza ad~

I)

’J

° ta, azon határok, és határ vitelek alatt, mellyek alatt

чi

Seve».

'n

alzon Fóld elöbbeni bírtokosok által bìratott; 65 el

мешают, nevezett hiveinknek Gergelynek, 65

Bertalannak, 65 általok az 'g5 maradékjokna‘k, és ma:

radéklj‘okf ìvadékinak adtuk, Щи! adtuk, és ajándá~

Копи ‘örökösem és meg másolhata'tlanúl bìrattan

(Пи, a’_melly Fôldnek személyes birtokáha öket Gróf 

Byna emberünk által, Váradi кармы" bìzonyságá

mik, szomszédoknak', és határo'soknak jelen flétében,

senki nem mondván ellexie, bé helyheztettük, a’

mint nevezetg Kálitalannak levelében tell esebben fel

téve láttuk. Hogy tehát ezen bìrtok leve iink örökké

vzíló tartósságának erejét vegye‘, és idönek туши‘

valaki állal meg ne másoltathassék, és sikeretlennó

ne tétessék,adtuk_ ezen I_evelünlxet kétszeres pe‘csetün

„ kel meg erösítve. Adatott Péter Mesternek а,‘ mi

,_. kçdwl’es,y és hiv Udvari .AlsKantzellárunknak keze

„ álzal, Urunk 1268. Eszt. (F. p. h.) Találtatik ere

gietében `Lelesz. Кон"г Ъ beli'i-117. szzím 1268. az Ik

l,

’J

l!

,I

Vt-ató Levelek кант. Thòh f‘ôldgye most hol légyen?

nem tudhzittyuk; а’ mi реф; czen levélben különös ,

az: hogy az adományon kjvü'l az iktatást is foglallya

мадам" régi Királyinknak szokások iktató parantso»

laggkban mog maradott ezen irás módgya: ‚‚ ezeketdprif

1’ С?

‘ y
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„1785101721‘01'77121‘476 lu' adattyuk mz'dö'n maga тётя!

tcíban çélfünk ‘vìzzszá шпината/ь Vetésieknek is Уе

lys földgyériìl költf adomány levelét ezen ifìabb Király

1265. Eszt ßéltheki helységben Szathmár Vármegyé»

ben ki adta, mint Vetési helységnek le irásában látni

_ fûgillk, és még ez el'c'itt 1247. Eszt. midön Panyolai

helység három részre os'ztatott, Egyed Zothma’ri Pl¢

bane.: [Майн Kírálf Ur feleségének Káplánnyœvala

az egyik választott biró, а’ mint Panyolai helységnek

le irasában elé adgyuk.

§. 46. 1290. Eszt. Ki'm László Király ellene táma

dott Kúnok által szo1'ongattatván,me`g öletése eli'itt való

kevés 'napokkal ìllyen parantsolatot küldött a’ 8211111

ma'riakhoz: „ László _Istennek kegyelméböl Magyar 01’-`

„ szág Királya. а’ maga hiveíiiek, Zothmári ,minde'n _

‚, Nemeseknek, és más Vitézkedöknek, a."` kik >Kato

,‚ náskodni tartoznak, egésêéget , és kegyelmet. `l-liv-l

‚, ségteknek erösen njieg hagyván parantsollyuk: Ногу

„ látván ezen leveliinket IStván, és Pál Mesterekkel,

„ Gróf‘ Mihály, Ubul fìának fiaival. fegyveresen ‘hoz-

‚, zánk járulni tarjtozzatok, és magatokat azormal ve

„ liink öszve csatollyátok, ‘és ha ezen hivsé nek 5201

,‚ gálattyát nékünk meg téenclitek, minden lëirályi jó»

„ sággal, és kegyelemmel' _leszünk hozzátok; de ha ‘

‚‚ ezen dologban nékünk hîvséget; 65 szalgála‘tot nem
,‚ tesztek, meg' Го unk ŕboszszúlni шнека! а’ ti javaiv

„ tokban, és szem lyetekben, úgy min't a’ mi meg ha~

„ gyásinknak, és parantsolatinknak által hägóit. Kôltg

,‚ Kereszszeg mellett 'Urunk születése iinepén 1290..

,‚ Eszt. Keres- Szcg volt azon hely', mellyben Edua

Kún vendég hölgyének szerelmével élni szokott vala

László Király. Pray. Gróf‘ Mihály hive pedig vóll:

Kállaíalmak eleje. Mert azoknaklevél tára. bìzonyittya;
,b hogy Mihály, _Uhulnak lfia, Scmyen nemböl való

„ p‘anaszolkodott~az Esztergami Káptalan elött: hogy
„ midönV László Királyanak, a.’ ki ellen‘e táma‘dott 111“

„ ségtelenek által meg öletett, híven szolgált volna,

‚‚ Kee'r, és ‘Panyala nevezeti'í lhelségeit, Zathmár Vár»

„ megyében, Zomos f’olyónak mentében Jakab Tamás

„ nak fia; a’ ki Kopaznak is neveztetik, el foglálta,

„ ’s az if, fjait Lászlót, és Myket Lengyel o'rszághil

n: su" ‘1'
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„ sz'aladni ki'nszeŕìtette. _SzenhMargît n_yólcz‘adján,

9, 1292-

§./17. Е2е11 Vármegye tartoma'nynàlf пешие

magát, és gyi'ilését Bagçson шпона, а’ mint e‘zenY

nOklevélböl ki tetszik; „ Serény Kqtonának (Strenuq

militi) az б Uroknak; Filep N'ádorflspáqynak, Kú~.'

nok birájának, Z/epusi, és Wjvári Ispánynak, Zoth

mári tar'tománynak (provinciale) négy Szolgábirái en

gedelmességet, és kész szolgálatot. Na yságodnak

leyelét, mellyet Pál, Jakabnak На nekiink áltgl

aclara, illy folyamotban vettük illend‘ó tisztelettel;
hogy András, Cbyzerr fia helységeinek viszsza. adatv

tása eránt, mellyek Nagy János binokában vannak,

azon Jánost a’ mi k'ózben -járásunkal, és tanátsun
kal »intenénk meg, és arról is meg fenyegetnénk:

hogy Nagyságodnak levelét meg vetni ne nìérészçl

ly’e. Mellyrôl midön elö hozqlt'levél e1 ананас‘!

volna, ö lçöziukbe fel álván mondotta: hogy ö `a’ ti

I)

9,

ì)

7)

’J

,i

I.’

D)

I)

5Э

’I

’D

’J

i)

„ tartya, de emlétett «he'lységeknek viszsza adatása.

„cránt Al\l¿.1gy5zigod11ak azt felelì: -hogy ha ajándék

‚‚ képen az ö hclységeît kìvánná valakìnek által adatnñ

„ ‚ад: szorgalmatos szívességgel meg cselekedné, de

,‚ е’ képpen `osak д’ törvénnyek útyán, és helyén kéri

„ magát ki halga'ttatni. Költt Boguson K_is-Aszszony

д, йппере 1111111 ötödik napon, 1525. Eszt. Hasonlóké

pen ezçn Vármegye 1508. Eszt. S. 1.28. Kopoz Наша!

Ispánynak levelé‘ben tarloma’ńynak nevezteti'k. '

_ 48. 1541. Ель Ezen Vármegyének közönséges

,gyì’ìlését Gelényes mellett, melly‘most puszta, >a1’ Nádor.

Ispány шпона : „ Mi Drugeth Wìllermes Nádor-Ispány,

‚, és Kúnoknak birája adgyuk emlékezetül: ho'gy kö

‚, zönséges gyülésünkb'e, mellyet Znjthmái", és Ugocha.

„ Vármegyék Nfemeseinek Keresztelö Szent János iin..

„ nepe elött haŕmad nappal Cclf¢nus helység ,mellett

n tantottunk Monostori Cháholy János, Pélernek fia',

„_mmden Nem'esség` közi’il fel - álván, ŕillyen móddal

„ elé adá: hogy Chyzer nevezetů helység, Karazna

„ Vármegyében f'ekvö légyen, és lett vólna örökje

,`, régtöl I'ogvást, és ötet örökös iussal illetné, a’ mi;

„ dön Mi Zathmár, él Ugacha Vármegyéknek Szolga.;
l ` y n és

1

leveleteket, ming; maga Uráét, illendö tiszteletben~



*"dif`rbvtw I 4 5

„ és Eskiitt bîrájit, és mindern Nemeseît erröl ‘Не;

‚, шёайогшй volna, szon Szolg-a és Eskütt birák,y é's

‚, nevezett Zathm‘ár, és Ugacha Vármegyéknek minden

„ Ыетезей meg egygyezetgés egyenl'c'i szóval vallották: `

„ hfîgy azon Chyzeri nevi'i. helység Jánqsnak Péter
. ‚, Б'апаК örökje légyen, és `lett volna. AvKöltt gyülé

„ súnknek ötödik napja’n, a’ печени: helyen 1541. Евы.

‘ KoulhÀ Miklós Naidor-Ispány is 1551. Eszt. §. 135. Ge'
lényesnél hasQnló gyïilést tartott. I '

§. 49'. 1402. Eszt. Posonyba S‘z. Mä'thé парада.

tartatott Ország ёушёзепд теЦуеп Albert Ostriai Нег

с:е3пе1с.ше5 igémk az Ország rendei: Ногу ha'sig#

mond Klrályoknak Ей maradéka nem lészen, ötçt Ма

gyar Ors_zárgilKì1‘álynak választani fogják, из. alá ir

tak"neve1ket?’a_‘ többi Как‘: Nlìhály Mikolgì вышла];

fia Szathma'r Vármegyei. `

§. 5o. 1404. Eszt. Ma'lgaî Sigmond Király ezen

Yármeg-yében Csenger »mgllett gyl'ilést tartott, 11’ mint

k1 "мы: levél tárunkba lévö meg kegyelmezö levelé

‚ 1361: ‚, Mi Sigmund lstennelc kegyelméhöl Magyar:

„-D‘almat, Horváth Országóknak Királya, витает“

‚, g1ai Fejedelem, Sz. Római Birodalomnak FöfHelyf

„ lartója, e’s Cseh Országnak Kormányozója adgyuk
„ епЦёйегеъШ е"1еуе1йп1«г1: hogy miKSZQkO“ kegyesf

„ ségünkböl., melly szerir'x‘t a’ Сайт tévöknek kegyel

„ met és а’ meg esteknek segedelmet szoktunk nyúi-A

„ taui, é? az igasságnak, keménységét  irgalma15ság~

„ nak lágyitásával sz'oktuk Irnélr‘äékellflï; Zyrmagyl A11-r f

u drásnak, és Jáno'snakf/Miklós fìainak az ö hatal~

‚, maskodásokról, mellyet Changer helysége melk"

„l Zalhmár Vármegyéhen általunk ép’pen most’múltt

` „ евиепёбь; :armatore gyiilésben Chamaf'çlvpi Saalos `

„ IStván , és az ö Eiias fia ellen tettek, különös ke

„ gyelmet, és bócsánatott adtunk, és az ё fejeiknek,

и йбзцйвайспай ‚ jussaiknak, javaìknak meg идейный,’

n úgy mind az' által: hegy Ы: fent irrt módan Aha

nlálos büntetést ne szenvedgyençk, se jószágaiktól

„meg ne fosztassanak , hanem Pénzbeli Ézetésnek

„falévelg ‘Иду ha m‘ás móçlon az-ellenkezö “Не!

‘‚ „ meg alkhatnak а’ hatalmask‘odások felöl hozatott

„ Биде: eránt, .kölelebb j'óvendi'i `Sz. György ünuep@

„ után пуддсгадларга eleget tegyenek. Azért запах
i l . . ,› l`
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;‚ hîveinknek, Nagyságos f'érfiaknak, Nádorïspzîny~

„ nak, Ország Fö-Birájának, és emlitett országunk

„ minden más birájinak, ’s igasságol: sz_olgáltatóinak„

„ mostaniaknak , és .léendöknek erösen parantsollyuk ,

‚‚ ’s meg hadgyuk: hogy nevezett Ándrást, és Jánost

‚‚ fellyebb írt módon senkinek esedezésére törvénlyq

„ ben, ‘аду azon kìviil az ö személlyekben, 1652631

„ Ьап, és akármelly javaikban meg gátolni, károsita.

`‚, ni, és meg ‚ты-„шт ne mérészszellyétek, és más:
Ь a’ mi kegyelmünknek értelme ellen ne <zselekedgye~>

„ tek. Ezeket is el olvasván viszsza adatni paran..
,‚ mnyuk. Költt Budán Sarlós Bóldog Aszszony nap-Y

„ ján 1405. Евы; .

§.' 51. 1408. Eszt. Zadar Péter, 65 ВеёЫ‘еу Ist

ván már ez elött jószágjaikàt el vesztvén, és az Er

délyi részeken lappangván, párr ütést ez’en‘Vármegyé

ben Sigmond Király ellen gerjesztettek, helyébe Du

razzi Károlynak László fiát, а’ ki haszontalanúl próbál

ván szereneséiét 1405. Eszt. Nápóly Országába viszsza'

tért ismét eszteleni’il, és boszszússágból Királynak vá

lasztatni akm‘va'n.v Az eszelös zenebonásoknak vezérieì

vóltak iuen Jánossy Kántor Péter, és щит, Mihály

на}: fiaì „ kik Durazzi Károly fiának zászlóját sok nép.

„ nek kisérésével köri'ìl hordották, és azt a’ templo

„ mokban fel állltván bálványoz’ó módra `( a’ mint Sig¢`

mond ` Király Báthóry Péternek ада“ adományi leve

lébe mondgya) „ íma’dtœtták. De könnyen Báthory

Péter F'c'í- ls’pány és yCsázáry György Al-Ispány által

meg zaboláztattak. A’ Zudariaknak Bélthekì uradalma

Sándrinak 65 Györgynek Drágh fìainak, Kántor-Jánosi

Рей; Báthory Péternek, 65 Chazary Györgynek Sig

mond Kiŕály általr ajándékoztattak, kik Kántor Llász*

lónak is', emlitezt Каток’ Péterl _és ван“: ártatlan test

vérének részét hatalmalúl el foglalták, de Sigmond

Király nékie viszsza adatta, а’ mint az ártatlanságáról

lett tanúknak “наша, a’ Királyi parantsolattal a’

Lelegzi Kouventben találtatik. De Jánosi Kántor Pé

ter, és Balint is _kegyelmet а’ Királytól nyertek,4 mi

Не! КаЁпЩг-Нповй helységet a.’ következett 1417. 1425.

Eszt. egészen birták, a’ mint annak le> irásában látni

fbsiulç» y

l ` y Y §. 5,2.
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§. 52. 12,52. Eszt. Sigmond Cs'ászairhak, és 1011113’

hak azon petsétes levelét, melyb'en az ujjo'ntah »ve

retett nagyobb pénzeknek, és a’ kissebb Karting pénz

nek becsit, és árrát meg határozza, Budán Sz. Fabián ,

és Sebestyén napján tartatott Ország gyülésén alá irta

a’ többi közt: Báthory lstván Királyi Её »Asztalnok

mester Szathmár Vármegyei.

z

5. 55. 1455. Em. Midis“ а’ Nemesi fel-kelésnek

Sigmund Király rendet szabott volua, azon lajsztron'b

ha, mellyben fel iratott minden Várx‘ngyéb'c'il fel-ke

lendö Nemességnek számà, Szathmár Vzirmegye volt ,

rendelve Erdélynek védelmére , és tartozott ki állitanî u

200 lovasokat, azen Ország Fö-Zaszlóssainak Zászló

allyain kîvi'il , kik ezen Vármegyében Uradalmakat bir

tak. Voltak pedig ezek: Zudar János, 65 Simon,

Dex-sy Sebestyén, Báxhory István, és Báez Uralkodó

(Despota Raseiae). ‘ I

l ' /

§ _54. 1444. Eszt. ‘Аиш Ország gyi'ilésén, melly

Budán Sz. György havának 18. napján I, Ulászló Kira'ly

alan. а.’ szerencsétlen Várnai ütközet elött шпион, ós
Soit haszńos törvényekenV kivül, а’ Törökök ellen kö

zönséges fel -kelés rendeltetett, Szathmár Vármegyéböl

számosan megìelentek, és aláirták nuveiket: Kwsali

Jakch Mihály, Erdélyi Vajda„Báthory lstván~0rszág~

F6  Birája, Kwsalyi Jakch Péter, és ifiabb László,

Béltheky Miklós, Drághnak fia', Zokolyi Miklós, `Í'Eyl

pes-sy Mihály, Dcmánhidy György , Báthory Cyörgy,

Kende Sandor, 65 Майуёвд kik töbnyìre a’ Királ‘lyal

edgyütt Vßrnánál vesztették vitéz élet_tyeket. Ezen

Ország gyülésének a’ Hazánk törvény Kön. vében em

lékezete nincsen, de eredetben találtatìkfavlx’annoniai.

hegyen lévö Sz. Máx-toni Fö-Apáturnak külön'ós levé!

tárában.

§. 55, 1445. Eszt. .Hunnyady Vla/¿da János tiem volt

még közönséges Kormányozója

llanem csak Tìszanlelléki I‘éSZCk, Vál'ad," ё! Szathmár

körül Kormányozása alá bizattak Székés Fejérváron

„31, Dorottya napja ufán lartatott Orsàág gyi'ilésén.

ìnnek sincß Semmi “Удта д’ Hazänñk törvény Köny

agyar Or'ììágnak, ~

' vé
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vében, de там Tńdós Kováçhich supi. ad vest. Co

mit. т, 11. — ’

§. 56. 1465. Eszt. I. Mátyás Kìrály petsétes levele

a'ltal K'állal Lewkes Pálra bizta Zathmár Vármegyében

a’ Királyì Kinks-Tar nyercségének (lucri Camerae) bé

Szedését. Tartoztak e’ szerint minden öt Kapu szám

utá'n egy arany forintot hiba nélki'il а’ Török háborúß

га meg adnì. Költt Jaycza vá‘rasában 1465. Eszt.

57.' 1505. Eszt. Azo'n Ország végezését; hogy‘ ha.

1l. Ulászló Kir'ály fiú maradék nélkůl ki dmúlna e’ 115165

ból, külf‘öldi származású Király soha se válaçztaisék,

Rákos mezön -tartatott Ország gyi'ilésén alá írták:

Kende Mìklós Szabáchi Bain, Cháh'oly Bertalan, Ggchály

György _, és >Szepessy Jósef' Szathmár Vármegyei Кё

vetek. Pray Hist. 4. Könyv. ’ _ y

§. 58. 15.14. Eszt. H‘ogy ama nevèzetes Keresztes

Hadnak szine alatt f‘el ltámasldott parasztak (Kuruozolf)

Ezen Vármegyét is ti’izzel, vassal pusztiiotlák', és

némely Nemesség is hozzáiolc cs'atolta. magát, mìnt

а’ törvényböl, mint a’- 11116168‘‚16‘1811’1СЬ61’13120ПУ’351

mert: „Neográd, Hnntlx, Pest, és Heves Váirmegyéka

‚, nek fel-kelö Nemessëge Zent Löringznél táboroz

„ vän Ur napi iinnep után valú napon 1514. Е921. 1rta

„ АЬа’ Uj Vármegyének; hogy a’ maga fel-kelö Ne~

„ те55636Уе1 Halvanhoz siessen , mivel mái‘ a’ Keresz

,‚ tes/ hadi part ütö parasztok Zeke-ll György Prrbék‘

„ nek vezérlése‘alatt , Maros vizétöl, ’s Tiszámúl Vá

‚, i'adig, és Debreczenyig ,_ Bylior, Békes, Za'r'ánd,

‚‚ Orod, Chamid , Temes Vármegyéknek N’emesgségét

„ naïgy részint kivágták, és már két seregeik a’ Tiszán

„ által jövén, edgyik Várkonynál, a"más1k Hevesnél

„ tábort' ütött. A’ törvénynek 14. Czìk. 1514 moncl~

gya: hogy ezen pusztitás a’ szomszéd Ugochában,

Mármar'osban, és Beregben el hatott; azért közben

lêvö Szatlimár Vármegye is ezen' dúláslól ment nein

' lehet'ett; cle leg jobban bizonyittya Ulászló Kirälynak

’ a’ Leleszi Konventben található azon adrományi levele,

:mellyel Zat‘hmáv Vármegyében lévö Genesi, .és Туп

kodi Nemeseknek, kik minnyáìan a’ Keresztesvkhez ál

lottakV (Cruceatis àdhaeßrunt) Genc'si, ' és Tv~k0<li

y ' 1111’
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helységeît Báthor'y „мы“ ajándékòzla. Bénhqki

Drág‘Íf‘y János 'l‘áruo'k-Mester‘ is Ногу Szarmárban el»

lent álloft a' páŕtosoknak, Taurini István akkori iró
. lrja. i f ` ’

§. 59. 1518. Евы. Sz. Mihály napján Bach vata'

sában „тампоны; gyiilésén , a’meg` jelentelc közölt

tétetik' Sz-atlmnir Vármegyei Báthory íalván Temessi

Gróf‘. ' ’ \

§. 6o. 1525. Eszt. Azon száz pénz segedelemröl,

mellyekböl 25. volt а’ Királyé, 75. a’ hadi népnek tartására

’rendelveg Werbewazy Iswán, annak 'bé szedöje, Budán

Sz. György napján tartatott Ország gyillésén eképpen

számot adottz' „ Еайхтёг Vármegye fiz‘etett 2500. for.

,‚ Ismét azon Vármegye, midön viszszá tértem, adott

,5 20o.' (‘щ-1111911

§. б‘. Azon Eszt. Sulyok István, és Balâs 52:11:11

már Vármegyéböl valók. és Za-bách várának Kapitän»

nyai , hogy azon ‘Ага: а’ Töröknek fel-adták, mint hiv~
Y:.égtelehek jószágaiknak el vesztésével bümettettek. Bu~

dán' Sz. György napján tarlatott Ország gyi'ilésén.

Ё. 62. 1524. Eszt. A’ Törökök Szabács várát ‘meg

iévén , ’s рагу badi këszületeket a’ Magyarok ellen té

vén, Báthory Andrés Szathmári Fö - lspány Lajos 4Ki~

иду által tar'lácskozásra sietséggel Budara hivatott.

Pray Levelei I. Réíaz. 176. Ир; , _

§. 65. ‚1526. Eszt. Budán Sz'. György napja’n tarta

tott Ország »gyifîlésén midön Werböczy Istváu, és Zo

by Mihályr, mint а’ közhatalom ellen‘támadók, leve

lessé, és hivségteleneké tétet'vén , számkivertettek, el~

lmk hozawu itélìem alá так Szathmár vár‘mp

gyeick: Báthory István Nádór- Ispány, yés Béltheki

Dráglf’y Jzínos Ország Fö-Birája.

Zetben vitéziftl нашем" édes hazájokért fel áldoztálc

e'lcttyeket.- Zalkay László Esztergami Érsek, Cháholy

l ген-пса CSarládì piisp'tìk, Béltheki ‘Drágff'y .Iánosf` a’

" ki u Országnak Dandárját (Practormm ummm) vm

l te

_.

'l

§, 64. Azon4 Eszt.r a’ Mohá’csi szerentsétlen ütkö»



 

te, és a’ Швей, hog'y el nel szökhesse'n, àz тише!

elött ie наше!‘ а’ sarkantyúit,~ mind az hárm'an Зима‘

mári eredetüek. A’ többi Nemessége is ezen Megyé‘

nek hogy jelen volt_i orinét ki lehet hoznirmivel р’ fel

kelésre buzditó véres pallost eze'n Vármegyében Wes

théssy Mihály lllordozta, kinek e’ vé'gre Budán úti

költségiìl 25. forint adatotlg, és a’ F'c'i- lspányok is Bá

thor'y András az elsö seregb'en viaskodván midön meg

Мамина volna a’ Törökbköt, а’ Királyhoz ‘viszszá

szaladott, és nagy örömmei jelentètte‘. hogy а’ Тё

rökök hátatforditettak, а’ gyözedelem а’ Magyaraké

lesz,' azért а’ КйгйПу is a’ melette lévökkel mozdullyon

elébb, és à’ Törökököt üzni segiltsen, mellyet a’ Ki

rály meg is fogadott, de maga; és/mindenek' vesze~A

delmére. A’ Vármegye Zászió ailyának,(ßanderi'um)

Vezére volt még nem nagyL Шеф Károlyi Lás'zló, а’

mint a’ Mohácsi veszedeiemröl irt ~verseiben еду nea

чёт; el tilkoló Magyar vers gzerszö fel 'Le'gyezte :l

Vármegye hadával Káralyí ё"! elé, `

Bár nem шагу idej‘i'i, bátran Török felé

наш; inert Magyar vér tiszta ваш-Щи belé',

Palla's те; bölcsöben Vitéznek'szentelé. y

§.v 65.' l527i_Eszt. \Székes Fejé'rváron Sz». Пан‘:

napján tartatroti Oi’szág gyîilesén, l. Ferdinánd‘ Юг.

*vényes Királynak' választatván ‚' ыувёдёге meg es

.'küdtek Szathmár Vármegyeiek Sulyok György Pécsi

Püspök, Báthory István Nád'or _Ispány, Báthory An

drás Szathmári Fö- Ispány ‚ és Királyi Fö-Tárnok‘Mc

ster. _Tárnolf ¿zó eredetét vette a’ Napkeletti nyelvek~

böl, a’ min; Erdélyi Csepreghy Ferencz magyaráz'zm.

András Királynak pecsétes levelében olvas‘tatik: fue"

:unt Tarm'ci Regis, qui vulgarìter Kurmìs Ru'nuk

dzfcuntur. Kc'rm’es‘ templom napiyvendégséget mai

паров is , azéri: Kurmìs vendëgnek szoigáló роййгпоА _

kot, I‘úrnòk Kamarást tészen, ezek voltak Királyi palotá

sok, kiknek f'ö Mpsterek а’ Királynak Kintsére vîgyá‘

Bott. 'lnnét eredtek: Kints  Tár , ‘ищу Tár- Ház (Cd

mera) Tarn'ok Mester (Thesaumrius Raging, sive Ca;

meme Praeses) Tár-Szekér. 'Azért' Rage;` Kanonok

10. Вёвг; méltán‘ mondgya.: Tzawßrnícux, qui íet CL2:`

meraÍì'ius dìoítur.

‘ ¿§. 6G;
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g. 66. „1550. E121. zápoiya János Nagy еще‘: ‘ ` ‘

Kapìtánnyát 10o. ‘Морион: lovasokkal Ecsedi várnak

örìzetére rendelvén, a’ többi Nemes _ hadaknak paran

y csolca: hogy fegyveresen, mennél nagyobb папаша!

ä Egel-be öszve gyülekeznì sies'senek, de Ba'tliory András

Fölspány спец‘ álván, ezen parautsolamak sxkerc

nem volt. ' ‘ ‘

‚ч.

§. 67. 1542.`Eszt. Borsod, Gömör, Neográd,

Haves, шт, Sáros; Szepes, Zemplén, Zólyom, Bi

hat, Zolnok, Zathmár, Zabolch, Beregh, 65` UgOCl’la

Vármegyék tartottak különös gyiilekczetet, mellyböl

ki küldetett Követeìk Яга! Prága värosában, I. Ferdi

nándJKirály ekeibe ‘принцы: а’ sok sérelmeviket, ’l

azt feleletül vették: hogy` а’ Király ö felsége mind

ezeket Zólyom városában, közelebb tartandó Ország

gy‘ûlésén meg orvosolni fogja.

§. 68. 1550. Eszt. _Zemplén, Heves,l Ungli, Bor

вод, Torna, Bereg, Marmax'os, ‘Ugocha, Zathmár,
Zabolch, Közép-Zolnok, ~és Kraszna Vármejgyék Kö

veteket küld'óttek ö Felségéhez: hogy а’ Törökök Ред)’.

ver nyugvásalatt Zol'noknál erösséget építeniakarnak,

és шёл‘ arra szükséges мкм, és épiti'i .szereket öszve

horgauak, a’ lmrmét a’ neyezett Vármegyéket rablani,

sartvzolni,” "s ö Felsége bîrodalmától el zárni szándékoz

пай. Af’ nevezett Vármegyék ugyan minden 4o> telek

töl еду egy lovast.állirttottak, kik niár 700. reá теп

nek, Báthory Andi-ás is, máskép Bonavcnt'ura Fö

- Ilpány 50o. lovast fogadott maga. kölcségén, és az

.Egriek'lom hozzájok csatolták magokat, de mivel ezen

:ereg a’ Török'óknek meg gátlására még kevés volna‘,

küldgyön ö Felsége elegendö hadakat. `

. 69. Azon Eszt. Май-10110555 György Váradi Plis-4

pök Báthory Andrés. F6  Ispánynak ‚ és Fö~ Kapitány

nak irta : hogy paramsollya _a’ Vármegyéknck à.’ New@

8i fel kelést ‚ 65 i'o'jjön Erdélynek кат-‚6561‘, máskép

el vész, a’ Budai Bass. nagy haddal ellene indúlva'n'.

Thorda mellett lévö táborból, Simon мы“ után' ne#

Не!!!‘ nßp‘m- . .

` ' i D _ 7n.
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§. 7o. Azon Eszt. Szathmár Vármegyében az Al

Ispányi'hivatalt seriki sem akarta fel válalni: hogy v'a'

Rovátali segedelemnek bé- szedéséröl számot ne adgyon',

azért a’ Királyì Helytartó parantsolta B‘áthor

F6 Ispánynak: hogy

Andreis

az" Al  lspánnyait vagy énszerit

не a_nnak bé таит, vagy maga szedgye bé а’ Ro

válali adozásokat. ‚ ' _

\

kezett Báthory

S. 71. I1555. Eszt. Ferdináiuí Királynak levele ér

Ancìräs Fö-Ispányhoz: hogy súllyos

betegsége miatt az Erdélyi Vajdaságot le teheti, Asz

Szony -Pat-akának Kastélyát рейд; oltalma alá vegye

а’ melly magát f'el adni szándékozik. Miképen hódoltê

.Ferdina’nd Király hivségére ezen város? §. 172. >lámi

fogjuk.

Vármegyéhez küldötte Királyi levelét, melly

sonyban Sz. Péter Erkélyének

Ferdiuánd Király Szathmár

által` Ро

(Calhedra Petri) ünne

72. Azòn Eszt.

реп tartandó Ország gyülésére, „és azon а’ _törvény

Könyvnek véghez véendö, meg jobbítására ’('iket meg

Vh_ìvja.; de ezen Orêzág gyülésének semmi egyéb ny'o-`

ma nincsen, sem a’ törvény Könyv meg nem jobbitta

хоп, noha ez> eránt tett panaszát ezen Meg'ye Követeìf

nek adatott útasításában, még pedig [ányai nyelviin

kön 1588. Eszt. az Orsza’g gyüléße eleibe terjesztetle

e’

,I

l’

‘ 9,

ì.’

i)

I,

l,

l)

I,

,J

O,

’J

’D

„es ott minden Vármegyéböl' az app

képen.: ,‚ Az dézmákról való pöröket ne а’ Szent

Szék`itéllye, Ьапеш az Vármegye. Nemo ‚идет, et

Actor esse роли. Math 1481. 1). 5. art. 51. (Лед.

1495. art. 57. et Deer. Anni 1500. art. 24. et 26.`

` Ez dézmákról való ártikulnst az nyomtatott Dekre

tumban Zakarlás Piispök hamisan nyomtatga ki, az

irott Dekretumban igazán találtatik. Az appellatio

Ка: látyìik meg két, három Püspök, és két, három

ifiú Ur; a’ kik az törvényhez keveset értenek, >és

gyakorta el f'orgattyák az igasságot is tudatlanságok

miatt; hanem a’ Fátrán innét való Vármegyék vá

lasztanzinak 4. Юга‘, 12. Nemes embert, kiknek az

Vármegye'k adnának költséget. Ezek minden eszteu

men kétszer egy bizonyos városbqn gyïìllyeriek,

ellatiókat azok

‚3 látnák meg.' Azon képen а’ Fel-földi Vármegyék is,

„ is úgy nem kellene‘a’ sok Mestex‘. az igasságot is

_,‚ 11611



@mp0.„ könnyebben, és lxamarbaml véghez vihetné a’ sze‘

„ géuy Nemen ember, nem ki'iltene az Ocláván annyi

‚, pénzt el.

§. 53. 1556. Eszt. Zápolyának Ozvegye Lengyel

hadaktól késértetvén, keresziül ment ezen Vá‘fmegyén

Erdélynek viszsza foglalására.. 1557. Eszt. Faun Vär

megyét Zápolyánaksegigségére jött Havas-Alf'öldi 0151

hokgpusztitották, 65 égették, Ferdmánd Király is Vá

Aradon: nékìe `1111111 adatni parantsolta. Azér:

§. 74. 1558. Евы. Nagy meg hasonlás volt ezen

Mû'gyében, egy része a’ Fö- Ispánnyal -Ferdinánd 111

rály hívségében maradván, más része Báthory Суд.‘

gyel Zápolya öz'vegyéhez hajolván; a’ mint Gregori

anczy Pál Györi Püspök Magyar Országnak azon Евы.

61: nevezetes iërfìai között e’ kéopen ìrja le Bárhory

Andr-ás a’ Fö-Ispányokat: ‚, Ez az Országnak Fö- Birája,

‚‚ noha beteges és lábainak köszvényével sìnlödö, de

„ nagy becsben tarlatik а’ Magyaroknál,`a’ ki Felsé

„ ‘es ,Ferdinánd Kirzilynak nagy, és állandó hive.

„-Ynnnak ennek két osztozatlan atyafìai György, és _

„ Mìklós, mellyek közzi'ìl György Dráglfy Gáspár 62

„'vegyét feleségi'il vévén, általa nagy örökségben. lé

„ Pett, de Isabella Királynénak, és а’ fìának pártyára

„ állott, nagy részét а’ 2а111т6г1‚‘ és Zabólchi Nemes

,‚ lé' ' ek el смыть‘. А’ mint is Anárcliy Pétemek,és Jásl‘xlosnak ezen Vármegyében Lázáriban, Daróczorx,

65 Homokon lévö rész jószágit,`és Zygetlif‘ewld egész

helységét, nzon vhìvségtelensség miatt: Могу Zápolya

özvegyének, és fiának részére állottak, Ferdina'nd‘

Király nevével Myksa Herczeg Zercheky Benedeknek,

és Sávoly Farknsx/xak 1559. Eszt. ajándékozta. Királyì 

Könyv. /

. 75. 1562. Eszt. Szathmár várát, 65 а’ Rosályî

‘Kastélyt а’ Törökök ostromlotta'k,' nìelly alkalmatos

lággal a’ Vármegyét ti'izzel, vassal pusztitot'ák. Gx'óf

Homonnai Drugeth lstván a’ Törökkel ott vilézi'il csa.'

tázou, a’ mint а’ haloltas verseì bizonyíuyák:

Zakmáris ad puteos specimen virtutis honestum

гаек, et egregm pectore gessit onus. ’

._ 'D 2 »az
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1 Az az:

- Zathmárnál remekjét adta erkì'ílcsének,

Ki szegezvén mellyét fegyverek élének.

S. 76. 1565. Eszt. Makszîmilián Kîra’lyt ‘(01131152

fhtáián Báthory Miklós az oltárhoz kîsérte, Báthory

András vitre elötte а’ Kírályi pálczát. Ugyan ott а’

jelen voltak között neve'ztetik: Báthory András Zaból

chi, és Zathmári Её ~ Ispány, Országnak ‘F'ö-Birája,

Kirâlyì Tanátsos.

5- 77. 1564. Eszt. Zathmár Vármegyey törvényes

foglalást rendelt ‘azok eilen, а’ kik a’ нага segedeb

mére igértt másf'él forintot nem акт-1:51: mèg Бит!

Domahidán ‘актом gyülésböl. У

§. 78. Azon ЕЩЁ, Szathmár várát Somlyai ваша.

’ry István Zápolya Ozvegyének részére el foglalván;

ат; Erdöddel, és Nagy-Bänyával edgyütt Schvendi

Lázár 1565. Eszt. Ferdinánd Király részére nagy had

dal viázszá vette, melly háborúskodásban a’ Német,’és

Spanyól hadaktól nagy inséget , és гаммы szenvedett a’

föid népç. Ugyan azon Eszt. Szathmár, -és Erdöd Iii

zött f'ekvö táborban Ferdinánd Király, és Zápolya Já

nos Sigmund köz'o'tt a’ békesség meg köttetett, mellynek

edgyik Czikkelye szerént Зимний!‘ Várm’egye Ferdi~

nánd Király hatalmában hagyatott. De nem sokára

ez‘en békességkötés fel bontatott, Sonrlyai Báthory

lstyán, a’ «ki mint Követ helybenhagyás `véget Bécsbe

vitte, 0ttan`31'izet ala'. tétetvén, és ez által Zápolya,

és a’ Török udvau` f‘el boszszontatván, ’s лёг: a’ Tö

l‘Ök, Taîál‘» Mßldva, és Oláh Ors-zági hadakkal ezen,

és a’ szomszéd^Vármegyéket ‘pusztitvám Isthv. 22.

Könyv. Micsodás károkat~, ésl inséget gzenvedtek ezen

háborús idìSkben Szathmár Vármegyének lakosi ? Ru

dolff' Császárnak, ’s Királynak 1588. Eszt. НИ: úi ado

mányi leveléböl kitetszik, melly által Vörös Jánosnak,

és Lukácsnak Király-Daróczi Nemes ülésének bîrtokát

:meg erösíti, „ mivel [югу közelebb múlt esztendökben

‚‚ а’ kereszténységnek meg engesztelhetetlen ellenségei

„ tôl pusztitatván а’ Vármegye; а’ Tatárok által тёп

„ den leveleig el prédáltattak, és el égettettek, és ma

„ gok is keserves rabságot szenvedtek. Lelesz Konv.

S-j 79» ‚

' l `_ l
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§. 79. 1569. Eszt. Augustus bólnapna'k elsö napjárl

rendeltetett Ország gyülésére Királyi leve’l által 111%!

tak: Си‘)? Báthory Miklós ö Felsége Tanátsosa, Ország

F6 Birája, Zathmáx‘ì, 65 Zabólchi Fö - Ispány, Bátho

ry György Zathmárj, és Zabólchi Gróf', Kaysinnának

szabad Ura. Fö Kastélyos Nemesek közi’il Gyulañ‘y

Mihály , és Zathmár Vármegye `Követei által 1103)г meg

jelennenek. `

S. 8o. 1595. Fels’c'i Ma/gyar Országnak ösz‘ve gyi'i
Vlekezett Rendgyei Tarczal mezö városában Báró Teüf'.

f‘enbach Kristóff‘, azon ` Ország részei Fö  Kapilánnyá.- ‚

nak elöl-ülése alam:` tartultak „тексты, mellyben

Szathmár Vármegyét а’ mi illeti, ezek végeztettek:

hngy Beregh, нём“, Zathmár, és Zabólcs Várme

gyéknek oltalmára Báxhory István az Országnak Её

Birája Tiszántúl való Nemességgel két helyen tábort

üssön,~ mivel Zinán Bassának jövètelle hireltetik. Ezen

,táborozó Nemességnek számára. a.’ tehén, 65 júh hús'

пай fontys.` más f'él pénzen, а.’ sernek itszéje еду

pénzen, a’ bornak itszéje annak jóságához képest 61111

fassék , kenyeret pedig említett Vármegyéknek Allspán

nyai szolgállassanak. Melly végre СМ!‘ Báthory Ist

ván 10o. köböl szemes életet ajánlott. Azon kivì'il

Szathmár, 65 Ugócsa Vármegyékre 1000. Magyar Ро

rint rovatott: hogy. ezeken" a’ Szathmári várat; örzö

катода: fogadtassanak, addigis Melith Pál a’ Zath

mári 'várnak Kapilánnya maga erszényéböl ajánlott

1000 forintot, mellyekkel банкет: a’ vár örzö sereg,

de ezen péuzt а’ nevezett Vármegyék nékie meg 1614:

teni tartoztak. l

S. 81.v 1605. Eszt. Hogy Szathrnár ŕtáját Basta

György hadi vezér pusztitotta, ki tetszìk az Ország

nak azon sérelmeiböl, mellyeket a’ Korponaì Суще
kezet Rudólf Clászárnak, ’s lKirálynak Magyar nyel

ven be nyújtott e’ képen: ‚‚ Basta György Erdélyt

„ halhatatlun kegyetlenséggel úgy annyira el pusztí

„ ища, el égette, népét le vágattae 'minden marhájo

„ kat prédárawetette: hogy nem hogy Bochkay Индий

„ „ak ö Felségériek éltében’, de ez után ötven eszten- ’

„ deig is csak valamennyire fel 11cm epi'ilhet, azon

‘ #I
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képen zakmdrltáját, «es а’ ’riszániúi “и гыаы:

mindenestöl. ’

§. 82. Azon Eszt. azon is panaszolkodtak: »hog'y

Zathmár täjékának kiilf’öldi Наш parantsolója vala, ha~

zánknyelvén szóról szóra e’ képpen: x, Az f”ö végh

Э’

г)

7.!

Я’
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I,

5J

i,
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l,

U
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й’

Я,
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l.)

l)
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hzízakban mind idegen nemzetböl >való Ka itányo’k

vóitanak. Az f‘el fôlden pedìg Kassán lasz, a’

‘ vagy рас“; Valon Generalist шпон, az végh házok

ban `íf’aifmárt , Tokajban , Zendrì’iben , és több helye~

ken mind Németh Kapitányok .voltanak,_ és 3k bír

îák, Sött az kínek maga vára volt is, Németb prae

sidiumot tartottak benne, i’lgy annyira volt ez: hogy

- az Magyar vilézl'c'i népet is el fogyatták tellyesség~

gel, тег: Magyarnak sem ott ben az vávakban , sem

` az mezön ‘semmi tisztse’gek nem volt, sem fìzetések;

de még az Hajdú rendnek is Németh Kapitány; agl

tak az Magyar Vitézlö népnek gyalázattyára. ES

nulla Orszlágńl végeztünk: hogy Homonnay Ваши!

_Uramnak аду“; az fel ТЕМЕ mèzei Generálisságot,

még is Ország'végzése ellen Видели]: adtál<„Y más

esztendöben penigh egy Olasznak Tondpz‘rnak, melly

idegen nemzetnelc töryényxelen, és absolutaguber‘.-`

natìoi ‘НИЦ, úgy birtak', és иметь benünket,

mini rabiokat», jószágliunkban , marhánkon'szabadoń

uralkodtak, és mag'hok között f'aluinkal fel osztoz;

tanak, kik mîatt niennyi l1nyqmorúságban vìâltm'lkl

semmi nyelvel ад ki nem monthattiuk, mellyekröl

minden gyi'ilésinkben Бока: kiáltottunk, sokat pana?

szolkotlunk tam publice, quamprivatìm __,' és kön,

teket is küldöttünk ö Fölségéhöz, de sem'mibe ö

Fölséghe meg nem halgatott bennünket. Az’ér‘t ö

Fölséghétül kivánnyuk; hogy 'ci Fölséghe' birja az

„еды Szent Királyok modgiára ‘Марш-01‘: által az

országhot, Lám ö Föl'séghe egiebb országhit Ma

giarok által nem regallia,' és Ник! egy Magiarnak

sem V:id azokban, sött ha малыши jár'unk is, sem:

mi, ag vagy igen' kevés böchiilelünk vagion nálok,

Melly elöl számláltl: szabads/ágbińkat hiszük hogy ö

lfölséghe kegielmesen meg adgia, kit mi is teiliel

èletünkben hüvséghesen meg igyekeziinl; szolgailni.

e'lyep okai lehettek akkor tájban az Uralkodó Háznak

arra, hogy a’ Magyar Vezérek és vitézek állandó hité~

, ben
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hen цитат, mert sokszor tettekböl tapasztalta,

hOgy a" Jánòs Király fija, a’ Báthoriak, Botlkai Ist@

ván , e's Betlen _Gabor azokat köteles hitekböl körmyen

ki’l'orgatták. Orömmel és háláadással említhettyük,

hogy mihelyest ezen, hîredelmetlenségnek okaji meg

szüntek, а’ kegyes Austriai ház mint itthon, mint külsö

földön egész badi Seregeket, és a’ leg hiresebb erös

ségeket a’ Magyar Vitézek, és Vezérek hitekre bizta.

$- S5. Azon Eszt. Bocbkay István Fejedelem Szath~

már Vármegyei Dengeledy Miklóst Tanátsosának tet

te , és Erdélybe magához :peg hivta. Szénássy Mátya'st

pedig, a’ kit а’ Vármegye Szepesi kan'iara'hozl követsé

gül küldött, a’szathmári várba meg fogatla, mellyet

nagyon szivelvén a’ Vármegyének rendgyei, ez eránt

Bocskainak -bé mutatást теней. Várm. jegy. Könyv.

Г

§. 84. 16о6›_Ез2г.‚ А’ Bécsi szerzöd'ésbe Zakmdr

er‘ôssége azen VármegyévelA Bochkay Istvánnak запах

adatott, és az. ö adományi :zon Vármegyében jóvá

hagyattak. 1609. 8. Сан:- -

§. 85. 1609. II. Mátyáe'Kii-ály‘a’ Vármegyének

parantsolta: hogy az Ónadi _Végh várnak erösíttésére

elegendö munkásokat, és ramaszokat küldgyenek.

S. 86. 1615. Eszt. Károlyban'tartatott gyiìlekeze't ,

II. Ma’tyás Királynak, él ßethlen Gábornak ватт

közölt, némelly Nemesi nemzetségeknek Bihar, Zat

már, Zabólcs Vérmegyékben el fuglaltatott jószágaik#

пай viszsza adatása eránt‘, a’ mellygyülekezetre Ы!

dett bíztossainak Mátyás`Király keménnyen 'parancsol

ta: ho'gy a’ Váradi Püepökségnek jószágit Erdélyiek

a'ltnl el foglaltatni ne ,engedgyéka —

5. 87. 1619. Eszt. Alsó - Óstrîai F6 -Hercz'egségnek

zenebonáskodó' lakosi, а’ vallás'szabadsá'gát meg hábo
rittatva lenni szìnelvén, Starffer Zakariást ezen Vär

`megyéhez Követi'il ki’ildötték', bizgatván a’ Nemességet:

hog). „lek yfrigyet kötvén Bethlen Gábor mullet: a’

пиджак ynl'talmara fel t-ámadgyanak, ‘

5. за.
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§. 88. 1622. Eszt. Szathmár Vármegye azon neve

, zetîi' várával edgyütt Miklós-vári béke kötés által,

melly Nagy  Károlyban kezdödött, Bethlen Ga'bor

D_‘rdélyi Fejedelemnek hatalma alá adatott , a’ Hazánk»

nak törvénnye is bizonyittya 1622. 6. 29. Czik.
м

§. 89. 1651. Евы. Gróf' Eszterhäzy Miklós Ngádolt'y`

Ispány pirongatta ezen Vármegyót: hogy Кама-„376;

rassa mellett папаши törvénytelen gyülekezeten каша

-ältal meg jelent, annak végezéséböl ö Felsége hire, ’s

engedelme nélki'il Nemesi f'el- kelést rèndelßhés Követd.y

séget az Országon МИН kiildött, azért az ollyan esz

vesztö el-hasonlásoktól el állyanak, 65 inkább tartozó

kötelességelc szerint a’ véghváraknak meg erösittésére
szükséges munkásokat küldgyenek. Várm.v ‘еду. Köhyv.

Támadott tudniìllik дыш- a Hazában ollyan lázzìtó

hir: mint ha Ferdinánd Császár Magyar Országot

fegyyerrel meg hodoltatni, és anńak, mint Cseh Ország~

nak‘ й} гбщ6пуе1сек szabni kivánnn Azért titkos gyüt

lekezetek tartattak, és Rákńczyl György Erdélyi Рейс‘

delem bizgatására Guztaw Adolf' Svecziai Királyhoz
Követek is küldettek. Ezen hírt költöttnek, és lhamis

nak lgnni Császár i'i‘Felsége nyilván ki bocsátott hir

detménye által valletta.

§. 9o. 1658. Eszt. ÉrsekfUjvár-i, és Szendreì végh

helyeknek meg eçösíttetésére a’ Szathmári Nemesség

fizetett |400. f'orintott, azonlcìvül Kún László a’ fìával

3oo,-_Károlyi az annyával 50o. forintott ajánlottak.

‘шт. jegy. Könyv.

§. 91. ,1644. Eszt. I. Rákóczy György Fejedzelem'”

fegyverre kelésr parancsoltt a’ Vármegyének , és hogy

személlyesen minden Nemesek a.’ Lúczi révhezföszve
gyülekezzenek. ’ ì V

§. 92. 1646. Eszt. Azon Rákóczy Gy'ofgy гады“.
lem pai-ancsolta a’ Vármegyéqek: hogy a’ Posonyi

Orizág gyůlésére, addìg Követ'eket ne külgyenek, mig

azok Löle különös útasitást nem vesznek. A’ mint is

azon Fejedelemnek útasításával, melly többnyire а’

vallás szabadsága fem tarta'sából állott, Követlîélgûl

.u _
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küldettek Zilágyi Fermez` Al-Ispány, Bornemisza

ими. \

§. 95. Azon Eszt. A'Helvetziai valláson lévöknek

Egyházi gyi'ilekezete ezen Vármegyében Szathmár-Né

/methiben Rákóczy György Fejodele'mn-ek elöl-ülése макс‘

tanatou, és Опал Geleinek az Egyháziakban szabott”

rendgye helyben hagyatott. Rákóczy G_vörgy 2o. Ju

niusban az Ecsedi várábol számos késéröiével 4525:!‘

már várába érkezett , а’ hol az öszve gyi'ilekezett Еду

ha’ziaktól hoszszasbeszéddel köszbjntet'ett. Jelen vóitak

ezen gyi'ilckezetben a; Iskolai tanitókon kiviil 115.

P‘édikátorok, kik közöttßzaihmár VármegyébîilV~ Me

gyesy lstván Némelhi, Gönczy Mátyás Szathmári,

Mezölaky Mìklós Gyarma‘thi, Péterfalvy István Ecsedi,

Hódászy Miklós Nagy-Bányai, Gìdóf'alvy YVaszily Tóth

fgipsi , 'Zil'ízy János Apai , Szalkay Báiint Felsi'i ~Tóth~

falusi Prédikátorok vaiának. Tartattak тайне: elim-f

is _ezen Vármegyébeny töybb eíïéle Ref'ormáta gyi'ileke

щеке!“ úgymìnt: 1545 Eszt. Erdöd „(газами Drágiî’y

Gáspár elöl üi‘ése Май, а’ ki а’ Refbrmáta vallásnak

-ezen Vármegyében leg nagyobb çerjesz'töje vala, vé

gezésekqek alá írták neveiket 2g. Beformátorok. 1555.`

Eszt. Óváron’Szamos vizç meilett ugyan nevezett

Drág‘ffy Gäspárnak oltalma alatt. 1557.4558. ЕМ!

Csçnger válrasábìan. 1605. Nagy-Károlyban 1607. Né

мышь“. 1608. Szathmáron. 1614. Паб)’ -Károlyhan

1621. Némethìlben a’ mint Lampe F‘rìd. Adolf. a.’L Re

form'át'a „на; щпёпегейьеп elöaclgya. ›

S- `94- 1.547- Ей‘. Megint 1645. Eszt. Штамп:

Lìnczi béke kötés szerint ezen Vármegye a’ f5 várával

edgyütt Rákóczy György Erdélyi Fejedelemnek birto

ka'ban adatott, és ez tiirvény мы 2o. Czik. meg

erösitetett. l ‘

§. g5. 16.5.7. Eszt. A’ Lengyelek el f'elejtkezvén:

hogy а’ В6та1‘С5й52ёгга1, ’s K‘irályunkal, .és Hazán

kal frigyben , él szövetségßen vaiának, vsemmi ok‘ а’

Magyarok által nékiek пей: аёапгёп, Szathmár, Вены

és Ugócsa Vármegyékbe 'ki шашек , а’ szegény lako

soknak minder! vagyennyait ‘аду fel prédálták, чад}

ci égeuék , а’ törvényben is 26. Czik, 1659. le ‘так.

§. 96.
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§~ 96. 1659. Eszt. Ezen Vármegyét Битый-#6:

ra'val lI. Rákóczy György астмы , ’s Királyi Ее“

légnek által adta. Várm. jegy. Köhyv. 1

i _5. 97. 1660. Eszt. А’ Törökök, ¿5111.11.11 .mai
pusztitatott», a’ kik Váradot el f'oglalván, Bihar, Zath-l

már, Zabólch, Ugócha Vármegyékbe zseikmzínyoltak.A

98. A’ mint 1661. Eszt. a’ Kassai tanátskozásban- I

Zathmár , és Zahólch ‘Värmegyék azon panaszolkodtak:

„ hogy már б‘ esztendöktöl., elöször a’ szomszéd Len

‚, gyelektöl szörnyi'i romlásokat, égetést, lakóknak га

„ boltatását, öletését, az után а’ Török vezértöl ßo`V

,‚ ros-Jenönek meg vételc шёл hasonló inségeket szenè

,‚ vedtek. Ezt „мы: velelc Ali Ваза, midön ~Vá`

„ radnak штатными méne. Ezt .Susa , és Monte

‚, cuculli Császári vezérek, hogy már csak ринга hel ek

„ láttszanak , 65 а’ Vármegyéknok kevés népe kól ul

a, va ' .

Y §. 99. Ugyan azon Eszt. Zathmár, és Zabólch

Vármegyéknek Nádor -Ispány ö Fö-Méltóságához Kas»

5611’ bé nyújtot't sérelmei ezek vóltak: ,‚ Nagy Méltó

„ ságú Vezér Ur Montecucculi а’ Császári haddal Zath

már , és Zabólcs Vármegyéket , mellyek tavalyi esz

tendöben is rettenetes romlást , és meg betsülheteb

len károkat szenvedtek, mindern eleségtöl, marhájok‘»

„ tól, és vagyonoktól meg (миома, úgy hogy cnklz

„ el pusztúltt helységek, és а’ lakóknak csak teste,

„ és lelke meg maradott, Ezekkel nem gondolván

még is azon , 65 `a’ машины: esztendöhen Sathmá~

ron, é`s a’ szomszéd helységekben két gyalog, és еду

lovas Regementek szállva vóltak, mellyeknek eleséget

Zabólcs , Ugócha, Mármaros, és Задний? Vármegyék

szolgáltottak; de ezen Katonaság meg nem elégedvén

ötet illetö rend szerint való tartásával, `még _is a"sze

gény népet rútul zsákmánylta, és eleségétöl `I_ltólsó

falattyáig meg Галина, a’ mint a’ Vármegye jegyö

Könyve le irja. Hihetö , hogy a’ Vár'mgyének ebbéli

panawzszaì nagyita vannak, `тег: Montecuculi a’ maga

Jegyzéseiben az e’ tájji Magyaroknak makatsságokról,

és а’ Német Katona'sághoz viseltèt'c'i gyïilölségckröl pa

!laszkodik, és аж: veti szemekre, hogy a’bö aratásból

:zer

I,
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немец termes: elì'ittök` készakarva dugdosták. Tud

hattjulç ezen törle'netnek tübb _hiteles helyeiböl, hogy

az illy zsákmányolást a’_ Felséges Udvar igen sokszor

ós kéményeu Шина, feddette, bi'intette, azért az en

nek rovására 'Soha` sem irattathatik. `Ezt e’l lielycn а’

végre iegyzi meg а’ Szerzö, ,hogy az eiféle esetek el"o' _

hozásábap mindenkor' értetödliön.

§. loo/1664. Eszt.'A’ Tör‘okkel köttetett békesség

szerént Szaahmar Ã/'ármegye , és а’ f‘ö vára, Ecseddel,

és_ Nagy Bányával eggyüit Leopold Császárnak, ’s Ki

rálynak hataimában hagyaton, és.emlire1t erösslégek

be N'émeih намаза; s'zállíttatott._

§. 101. 1665.' Eszt. Hogy ezen békesség a’ Magya

roknak hire, *s tanátsa nélki-'il а’ Törökökkel meg ИЛ:

tetelt, és'a’ Német Katonaságnak hatalmaskodásit mind

azen Vármegyék elött:.mellyek а’ Török эта! el _nem

foglallatva mégl számbaiöhe1tek,fkeservesen panaszol-`

ta Szathmár Vármegye, melly Panaszszába a.g Némo!

katana hatalmamak neveztetìk.
. . . ‚ ‚ ‚

S. 102. 1669. Eszt. Mivele-’Szathmáril és Ecsedi

nrösségeken kivi'il a’ ‘közönséges hiten lévöknek egész

Vármegyében Papja nem volt, a’ Nagy-Szöllösi Ugocsai

„бы“: barátok helységenkintjárkáltak, Is1en` szavát

hirdetvén, és а’ népet а’ kamel; ágazatiban gktatván,

mellyérta’ Zenebonás ha_zafiaktól sok méltatlansággal
illettette'k. Ezen f‘elr zendi‘iltt hazafiaknak egyéb, ’s

következett esztendökben történt zurzavaros csatáit,

mivel többnyire Szathmár várának birtoka miatt, Aaz

дан, vagy и: бггб‘ Katonasággal t'órténtek , Szath

mÍr- Némethi Királyi Уйгашгу];ъ le irásáhan lámi fog'

1u'. ‚ .

‚ u l

V§.1o5. 1705. Eszt. Báró Károlyi Sáridor Fì'i-Ispány

ellene szegezvén magát а’ Rákóczy Ferencá támadásá

nal: illyen hirdetö Мыс: а’ támadók ellen laocsátott,>

а’ mint a’ Várinegyének jegyzä Könyve bizonyittyn;

„ Еп Károlyi Sándor Nemes Szakmár Vármegye’neîc

‚, F5 Ispánnya adom tildtára mindeneknek, ’ezen leve

„ lemnek „даем“: hogy c_z jelen való _1705. ’E929 a'.

„ mi kegyèlmes kvronás Király Urunk о Felségf el.

' ` „ en ‘
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lyek olvastál; , печей bizonyittyák)

o.. «awk»

nel Rákóczy Ferencz pátens levele mellett némely'

nyughatatlan emberek f‘eltámadván , sokakat упадок

mellé hitegetéssel ugyan Rákóczy Ferencz Zászlója

alá csaltak, kik ezen támadás alkalmatosságával sok

Fö-Remlck , Ncmesek, és szegénység házait is f‘eLver

véu, javokat fel-prédálták, és személilyekben is ‘юн

tegették; látván ezen alkalmatlanságokat , és I'lazá

nak romlására ezélozó. zurzavart is nevekednì, de

kiváltképen ezen támadásnak le csendesitésére re

ánk szándékozó i5 Felsége sok számú Német, és

Ейск-Наташа!‘ bizonyos jövetelét, ésaz által lehetö

pusztn‘lását azl Nen‘les Vármegyéknek el távoztàtni

akarván, ö Felségéhez való kötelességemet elöttem

vìselvén, és Hazáinhoz való Еда: szeretetemböl el

lenek fel ~\ költem, és Vármegyémbéli Nemességét, 's

más Viléz'iö rendelcet is mellém vévén, azon душа

vész nép'ekrey reájok mentem.. és Istent'c'il #ltalunk ér

атм: büntetést is vöttek; mint hogy azoknak elt'ìl

jái‘ói hamis, csalärd, hitegetö beszéclekkel sok ár

latlanokat magokhoz csaltanak, és noha már az Шус

neknek is feleségek, gyermekek, házok, és minden

'ovok az ö Felsége Vitézlö Rendeinek prédáúl ren

deltettek vala, mindazáltal inkább kivánván а’ sze

génységnek gyarapodását, hogy sem pusztulását,

azt is eltávoz-,tattam, és praevîe le csendesitett'em. Az

ért akartam ezen Pátensemmel értésére'adnom min

deneknek , valakik azon gyülevész népek közül visz~

sza akarnak Юный, és házokban lakni kivánnak, biz

vást haza. mehetnek, bizonyosok lévén abban: hogy

sem személyekben, sem jovokban leg kìssebb kárt

sem vallanak; az illyenek pedig magokat elöctem i11

sinuállyák, vagy absentiámban мышц“ Gróf Csá

ky István ö kegyelménél , kir'ól akartam ezen pecsé

tes levelem/ erejével assecurálnom az ollyanokot. Vá

rasì, és Радий birák, éœlakosok az щеке“ való ré

vekre, portusokx‘a tovább is ollyan éjjeli, nappali

vigyázással legyenek: hogy valahol határokon azon

' душу/баз nép által'talál jönni a’ vizen, azon helyen

a’ viz parten a" Bi`1'ó felkaróztatik. Datum Károly

12. Знай 1705. Károlyi Sándor. m. k. (р. l1.) Ezen

rdetö levél (а’ mint а" hátára irtt helységeknek, mel

igen sebesen hely

s-égröl helységre menvén a’VaírmegyXebéli Nemesség a’

\

F3'
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Fö~ Ispannyához „цена mafgá: , ezekkel, és а’ mint

l.’ hirdetö levelében mondgya ‚ más vitézl'ö rendeket is к

maga mellé vévén Szathmärnál három нага: a’ шта

dók közül le ‘трасс, kiknek három Zászlóit', éskét

dobjaìt gyözedelemnek jeléül Bécsbe „те, а’ mellyek

ott mint pártütök hadi jelei meg égettetlek, Károlyi

рейд; fìíjlalván >jó'szzagînak a’ Bakótzy háda által Юг

tént Pusztit'ás'át, és a’ remélle‘tt segitséget nem nyer

vén, maga is a.’ Rákóczy hadához állott. Ugyan

akkor Orosz Pál, és Ibrányi László (a’ ki az шёл

a’ Trcncsényi шитье" el esett) máskép а.’ Csá

szári tábornál Ezredesek, :nivel а‘ Vezéri hivatalt

reménységek szerint nem kapták, Rákoczihoz el

pártoltak , és Szathmárl ostromlolták, kikre Váradx'ól

ki rohanván, annak hadi parancsolója BeckerÍ István

Szatbmárnál ezer ö: száz Kuruczokat el „штат. A’

mint Kollinovich kézi irásiban le iria. '

§. 104. 1711. Eszt. Mär Gróff‘á lett Károlyi Sándor

eten támadást а’ Királlyának, ’s hazájának magy hasz

nával le “шарами. Szathmár Vármegyében Кбит

ten; békességnek eazközlöje vala. Tizenkét ezer váloga

tott Magyarok а’ támadók _köziíi Majténynál táboroz

ván a.’ fegyvert le tettëk, és I. Jósef bsászárnak, ’s

Kirälynak hivségére eskiidvén, a’ béke kötést el (‘свад

nik, mflly Szathmári bélœsségnck neveztetik, és a’

Czikkellyei im ezek:

‚‚ 3; Czik. Rákóczy Ferencz vezérlö Fejedelem,

„ és az б Udvarì hivei életének, jószáginak kegyelem

‚‚ adatik , úgy Воду három hefek alatt a’ Császárnak',

„ ’s Királynak hivségére esküdgyön meg, .és ha; Ma

,‚ gyar Országban nem tetszìk nékie lakm, Lengyel

„ Országban is le tévén a.’ швы, lakhasson.

„ 2. Cz. Minden Egyházî, ’s világi renden МУЗ]:

„ nek, kik az ö követöji vóltak, 11a három hetek alatt

„Сизиф-1, ’s Királyi hívségre шишек, hasonló

и kcgyelem adatik.

„ „y’êi `szerélflt szabad gyakorlás meg engedtelik.

i) 4‘

З. Cz. A’ vallásnak dolgában a' Hazának tìjrvén» ц
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„ 4. Cz. A’ kik а’ Hazából ki тетей, azokr ké

si'ibben is а’ kivánt, és távolyz'ágokhoz me'rséklendö

Шин le tehetik; hasonléképen azok is, а’ kik- múltt

Tökölyi támadásában Havas-Al-földye,' Oláh, vagy

lTórök Országban ki költöztek Tökölyi Imrét azon

támadásnak f'cjét ki vévé'n.

„ 5. С2. Еип kegyelem a’ liáborúba elïfogattak

ra is ki lerjeszletik. ’ _ д

„ 6. Cz. Az Országnak, Erdélynek, Jászoknak.,

Kúnoknak, 65 a’ Haidú várcssnknak szabadságai a’

közelebb tartandó Ox‘szág gyi'ilésén meg erösítemek.

y, 7. Cz. Ezen támadás által, 65 alátt minden 3Á'Fe'lségének, ’s másoknnk tétetett kárck feledékeny

ségbe mennek.

‚‚ 8. Cz. Ежи Ьё|се1‹б!65 f6 Felségének minden teh

tománnyalba. ki hirdet‘tetik. ‘

„ 9. С2. Az Országnak mînclen szäbadságai, él ’

jussai ezen‘túl 'szentüh és sérthetleniil meg tartatnak,

panaszra semmi ok nem adatik, és a’ kik e2 ellen

cselekednének, keményen meg bïintettetnek.

l

,‚ 10. Cz. Az Országnak minden sérelmei a’ köze

lebb tartandó Ország gyûlesén meg orvosoltatni fog.

nak, a’ Hazának, Polgári, "s Katonai tisztségeibe

mind hazafiak alkalmaztatnak, iig-y hogy ö 133515656

nek agya'i kegyelméröl ezentúl semmi kéttség ne

lehessen, és viszont a’ Magyar Nemzet illyképen sza

badságìban meg tartatván , а’ Királlyához való hiv

ségben _semmi más Nemzetnek elsöséget ne engedien.

I ‚

,‚ 11. Cz. ‚На Rákóczy Ferencz Готов 01‹а1га való

nézve személlye szerint a’ kivánt hitet le nem tehet.

né, szabad lesz nékie a’ maga meg hatalmazoity'a

általi§ azon hitet le termi, és а’ Királyi kegyelmek

elfogadni. .

_„~`12..Cz. Havpedig azon àjánlott kegyelmet meg

Чей,` senki az i5 intselkedéßeinek nem enged, de

' ‚‚ min

v- `. /
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„ mînnyájan i5 Felsége hi‘vségébe állandóúl mcg ma

‚, radnak. (Következnek’az alá irtaknak nevei) a"

„ Szalllmáriak közziìl: Gróff’ Kairolyi Sándoy, а’ Ne

„ messég részérül: Hunnyady lstvá'n Nagy Bányai,

_ „ Szász György .Felsö  Bányaì Birák a’ Várasok 115526

„ l’öl.

"Í

§. 105. 1717. Евы. Azon siralmas Тай!‘ rablást,

melly ezen Vármegyét‘ el-horìtotta, Mikolay György

a’ Mikolai templomban egy táblára Те! íratta, és mi

is ад Ugócsa Vármegyénekesméretében a5~`lapo11 Ы

adtuk. Bagossy [Азию azen veszedelemben Gróf' Кё

rplyi Sánd'or Fö - Ispány rendeléséböl hirtelen f'egyver

' re lelö TisZa mellyéki Nemességet vezérelvén , elöször

Nagy  Bányánái, az xutcán 150. Oiáhnkkal ‚ és a’ МА!‘

marosi só> akńában dolgozó mivesekkel magát öszve

csatolván a’ Borsvai szoros ńton a' Pogányokat meg ver-y

vén el-széllesztette. De leg nagyobh vitézséget тща

tot; Karátson'Tódor szi’lletett Oláh, és Királyi Штаба!

mi jo‘bbágy.l а’ ki a’ Vármegyének 5o. Hajduiival töb

bet, mint 8000. Keresztény мне: а’ Tatároknak kör

meiböl ki szabadítutt. A’ Vármegyének jegyzö Köny

ve ezen cselekedetet így írja le: ‚, h_ogy mint egy 12.

Ezer Tatár~„ Erdélyben B’eszterczénél bé ütvén egész

‚, Szathmák‘ Városáig дам, mindent elpusztitott,.`tiz

„ ezer Erdély, és Szathmár Vármegyei lakosokat fel

‚, füzvén. Gróŕ' Ka’rolyi Sandor F5» H_ádi-Vezér holy

‚, tartójának, és Föïlspánynak её Felségétül hagalma

„ lévén az ollyas ellenséges be iiléseket meg gátolni,
„ Bagossy Lászlónak vezérlése alau: vf‘el f‘egyverkeztette

„ a’ Tisza- mellyéki Nemességet , és a’ Тактика‘ üzöbe

‚‚ vette; hogy рев“; két tüz közzé szorittassanak, a' ~ î

„ вы“; szoros Шаг, а’ mellyen Havas~alf`ólde f‘elé

„ ki >menetelek lehetett, hirtclen szálas fenyö f'ákkal

,‚ bé vágatta, és annak örizegére Karácsen Tódor Oláh

. , . , , _
„ lobbagyot, mint Hadnagyot a Vrarmegyének 50h51]

,‚ dujival Teschéni jó puskákkal, óldaìaikon Куб p1s~

„ tolyokkal, ’s éles kardokkal fel-fegyverkezve ren

,‚ delte. Af' mint - is a’ Tatárok Nagy  Bánya'nál meg

‚, ta'madtatvzín, és üzettetvén Ugócsa felé цепей шт).

‚ „Как, és azt fel~is (МН/ей‘, miyœl meg hallották а’

;‘ ‚ Császári tábornak Nándor Fejérvárnál nagy gyöze

г ’delmét а’ Törököknek meg verettetését, és azon

’ n ’ ‚- ` ` „ erös
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„ erösségnek {Ей-западе“, Borsvai szoros, й: felé siet

„ rek. A’ hol nagy' akadályra találván, Karácson 'Ió- 4

dar hainal’hasattával öket bátran meg támadta, 50

kaka't Кбайт}; gólyóbisokkal, ‘бык-Ка: kardal (‘614

re terìtett, igen „как“ pedig meg sebesitv‘én, 11201:

nak eg'ynehán’y ezernyi „Кайф: а’ f‘enyves hava

sokban menedék helyet kerèsni Штативы, ’s úgy

el — „ан-„шеи öket valami 800e. keresztény lelltet

azoknak igáiábul. ki ragaclott, és meg szabaditott

„ МеПу virézi cselekedetét F6  lspány ö Extzellentìája

‚‚ illö helyrken, úgy mint Sabaudiai Eugen Vezérlö

,4, Herczegnél , Fö hadi Tanátsnál, Magyar Udvari

Kantzelláriánál, é's a’ Nádor Ispáuynál'bé jelentvén,

ö Császári , ’s Királyì Felfége tekintvén Karacson Tó

dornak érdemeit, бы‘, és az ö maradék1tNemêsség

‚‚ gel kegyilmessen meg ajándékozta, kinek Tzimeres

‚ц Nemes levele közönségessé tétetett‘, senki ellene

„ nem mondván. Names Maróthy Mìhálynak ринг,‘

„ a’ ki ezen Tatár rablásban minden vagyonnyátul meg

„ f'nsztamtt, gzemléllyessen el-raboltatott, és külö

„ nös Евгений ~gondviaelés Щи‘! meg szabadúlván a’

„ társainak rab вата“ fel vagdalta, öszve душам“:

‚‚ Rendek által 10o. forint s‘egitségül adatott. 1718.

‚В

’9

i,

,I

lì

9’

I)

l)

’J

,‚ Eszt. tartatott közönséges gyülésben.“ Ezen Karáv;

csony Tódorról ez a’ köz vél'ekedés: hogy hajdanában

`liegyî tolvaj МН, de Rákóczy hadában Katonáskodván

már ottan vitéz cselekrdeteivel magát nevezetessé км

te K‘dvetkeznek a’ Tatárek által el vittetteknek, ’l

még ottan raboskodóknak печей е’ képen: ` `

\\

1.y Szirmay Illonka, Mikolay Judithnak, 'Szirmay~

_György öszvegyének leánya, 9. esztendös, meg esmér

hetö arról: hogy а’ jobb csecse alatt, és a’ czombján

,lencse fórma jegy vagyen, selyem zöld kötöben el

I'aboltalott. l ’

2. Sarkady Andreis Mikolay‘ Györgynekinassa, 1g.

esztendös, igen szép irása vagyon.

5. Nemes уйду! Ferencz 5o. штат, az or

на)“ sebes.` »

’ 4. Far- y ~
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4. Farkas Km, Bake Miháiynak' feieaège”. ÍPmi

51 esztendös, Illonka 2.. esztendös -leányìvaL `

5. Огоь2у Anna leányzóy 14. esztendös.

б. Nyiry Pillu', az az: Illona,‘12. eszteadös.

7. Szakaies „Платы Vékony Ferencznek 96165656;

8. lìorsy János 2o. es'ztendö‘â. I

9. 1110па , Révész Janosnak f‘elesége. A!

1o. Horváth Ferencz 5. eszjtendöà.- Végre a’ Уйт

megyének azon jegyzö Könyvében találtatnak Gróf‘ Fer»

rati Bertalannak Jaszsziról a’ ‘,Vármegyének Ян, é;

Báró Tige yHadi Vezérnek, és Erdélyi parantsolónale
vGróf' Károlyi Fö-Ispányhoz küldött levelei: 5, hogy

„ Szirmay [Ilonka leányzó а’ Tarárokusl Havasal-‘Föl

‚, di Kapitány Gyurka által meg vétetvén máskép `ki

„ nem szabadúlhat: «hanemh‘a 20o. arany, az'fis pédigl

‚‚ nem eziistb'en, de aranyba, eziiistböl miveltt meg'.l

„ aranyazott Гол-36 kótsaglói mellé, és ezüst láncz„

,~, rajta {ища jó веду ezüst góllyóbissal P_árdútz hör'

„ 1‹б1е161‹пе1‹‚д е2еп keresztény vérrcl kereskedö vadnak

,~, küldettetik. '

§. 106. 1725. Esz‘t. 60o. f'orintot, 17257.»Esz't. 12Go.

`f`orîntot Királyi dézmábau а’ Vármegye az Egri Рйза

pöknek fizeteu.

§. 107', 1729. ÈsztfNerne'sKerek’es Andijâs hívség

telenséggel vádoltatván а’ Vármegye által, ’s ártatlam

nak „шить, útasittatou: hogy- Szathrnár Várme-l

gyének azon Tisztyei ellen, kik méltatlanúl vádolták,

hasonló büntetésre (talìo) а’ Királyi Tabla elött реп ._

indíttson._ Uîgyan azon Eszt. az Ország gyìilése elött

Катя: teit a Vármegye Ncuczer Harmimzados/cllen: :

ogy sok féle törvénytelen sartzolásokkal te'rhelte az

által menöket. Katonai szzíllása volt akkor ezen Megyé-‘f

ben Montecucculi Regemëhtyabéli 1. vasasu4. 14526‘:

séges Kompánìáknak Ezredesével, a’ ki a’ hozzá‘ va-k

lókkal Szathmár várossa'ba. sz-állittatott. Tehélfiì мышц

fontya volt еду krajczáŕon; de azt is aláb'b szállítat.

ni a’ Katonaság kivánta. ’ .
` n

'E l „5. 168.
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§. .108. i742'. ’s Мишени: Eszt. A’ Nemességnek ‚

fegyverre kelése,' ésfZászlóji nevezetesek ezen Várme

gyében, midön törvényes hirályaik óltalmára f'egyvert

fogtak. 1742. vEszt. fel sereglett 596. lovas`Nemes` vi

téz Tiszteken kivi'il, egy Elödi válogatott ser'egre (ап-.

и sìgnânß cohen) és két osztályokra fc! osztva. \e

zérek vólt Gróf‘ Teleky Sámuël, az Elödi seregnek,

Hàdnagygyai Kiss János, és Kölchey Dieues, 51156252:

Mestet‘e Kóstyán Jzinos. Az elsö osztálynak Kapitein

nya Erös István, Hadnagygya .Lipics Antal, 265216

ŕarlója Balyika Sándor, Strázsa-Mestere Szà'ik'e Lászió.

ÍlVlásocliky Osztálynak Kapitánnya Jékei Sándor, Had

nagygya Kì'ilcsey György, S'trázsa» Mestere ` 8211-1655‘

György rokonunk', Fizetö Biztosa (solutionis Comm'ís~

зайца) Boros Sandor',l Hadi-Bírája Alvinczy István.'

Seb-Orvossa‘Kemé‘ny László. A’ Zászlóji ezen fel ke

]'c'i Nemes seregnek most is meg vannak,és a’ Várme

gye jegyzö Kónyvéloen4 úgy irattatnak le: az Eiöcli '

seregé f‘ejé'r selyemböl, а’ hegyi aranyozött, ké't aran

nyal, 65 fejér selyemmel elegyes sinór a’ tetejéböl le

fügvén hasonló rojtokkal. ‘A’ Zá‘szió jobb óldalán

ábrázolva van Boldogságos As‘zszony ölébe Kis Jézust
tartván, f'eje felett való гей irással: Езда/5, Ä’s ‘(Ё/дне!‘

Kira’lynéja, aletta: А’ Magyarok Nagy Aszszonya.

által ellenébe: Szathma'r Va’rmegye. A’ bal ól‘dalán

a’ Vármegye Czimere fclsö re'á irással: Áspìson, ét

Basz'li’slfuson járm'fogsz, alatfta: és а; стихам, ’s

а’ Súrka’nyt mcg tapodpd. Csináltt. Posonyba, meg

áldatott Morvába а’ Ыа161с51 Plébános által, f‘ekete vász

.nos borii‘ékkal, a’ hordozó pantallérja f‘ej'ér selymes
aranyos paszomántal. A’ második Zászló Er'ç'is lstván

J

Oszîályabéli veres selyem 'szövésböl, a hegyi meg

aranyozott, tetejéböl le függö hasonló sinór/okkal , és

rojtokkal. Jobb óldalán festve Bóldogságos anya'ölébe

kis Jézust tartván illy reá írásokkal; felette: Frìgfnek

szeltrénye, Istant .s‘ziîlòf Szzl'iz, alatta: Нашла“,

mint az el rendeltt hadì „риса. Bal oldalán a’ Vár

megye Czimere, [elette:4 Uram! meg 'nem 'sze'gyenů

lò'k , тег! tégedct hz'vtalcìk, alól; El мне,‘ melletted

ezeren, e's На ezcren'a’ te jóbbodfelö'l. Csìnáltt‘fli‘o`

sonyba, fel szenteltetett mint az eli'ibb'eni, f'ekete bori

tékkal, veres selymes. ’sy агапу csipkés hordó pantal

lér'ral., A’ harmadik ‘Záizló Jékey Sándor Osztaìllyaé‘,`

. . ‚ -_ 11e-v



zuqx’fxbw. ‘ ‘ `

veres selyémböl забит, vhasonló 'ara‘nnyaL ele'gyes le

fïiggölakel, jobb óldalán meñybe ‘теги: Bóldog anya,

„гей irásokkal, felyi'il:

Vz'rgím's intacta: si praetcr'z’s ante jìguram,

Praetereundo cave, ne rem/:amr ave.

Az az: '

A’ ml'kor ¢I~mégy a’ Szent Szůz Képének Идём,

Ekként: [атм légy.' tìssldctére kò'szöntk‘d.

Ё ß Alól :

Кбит) #11‘: Зпййпйёг `ma eignajcsìgnat.

az az:

ì Károlfnak Sß‘atÍzma'r fà] cm'cllt Zászlóít ajánlja.

Bal 61.1.1111 .',vármegye czim-ere falsa 111111.15511;

Suscipìas Regina MARIA THERESIA pl'gnu:

Juratac ‘мы, suggcstì Xenia belli. ‹

t Az az: \ ,

ТВЁ2’1А! Za'szlónlfat _.. mclly‘ акт! Zálugja hí

4 tüflliì‘lfh ’

Vcdd-el ajánde'kban, ’S a’ штат `hadba labogtasd!

Alól:

Hungar‘íae Regrvzí jura tuent: lDwz! ` ‘

' Az az з
` ч

Engemet dz, In' Нашёл!‘ ju-ssaz't ò‘rzz‘, имей!

cnnálu. Nagy-Váradon, meg‘áldatott Nyitïrán o_da

való Megyés P_iispök Gróf Eszterházy Imre által. B6

ritékja'f‘ekete szurkos vászonz', hordozó pantalléria

lzinéhez 'hasonlón Keri'iltt 65. or. 4l: krajcz.. ‘

. 109. . ‚

rú, zîár nagyobb веке; f'el sereglett. Мн‘! állott 487.

Nemes lovas vitéz'ekböl, négy Kompa’niákr‘a, négy iá:

17441 Eszt. Meg iijjúlván а’ Burgos liábo: ì

rások szerint ТЫ озхпга. -Vezér‘e vólt elöször Gróf Ká~ _‘ .

Fepencz, de ez az attya lovag seregénck tulaj‘ ’ l
l ° _ ‚äglî’olsg'ává, 1éte1vé'n ,_helyette Voz'érré lett 1745. Езда

.. ` -’ E s ’ ‚ . €153

\
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elsö Al- Ispány Eötvös Jósef‘, Hadi Birája Gáspár Sán

dor, Fizetö Biztossa Dombrády János, Vezér-Segede

Lipics Antal.
\

Krasznaközi Kompánîának Kapitánnya Jékey Szín~

dor, Hadnagya Nagy Sandor, Zászlótartója Domahidy

'Ferencz, Strázsa~Mestere Kállay Abráhám.

Nagy-Baínyai Kompánîának Kapitánnya Becsky

vLászló, Hadnagya Bárczy László, Zászlótartója Ke

reskényi János, Stra'zsa-MestereSzirmay György roko»

nunk.

Szamos ~ Közi Kompaîniának Kapitánnya Sötér Jó

sef‘, H‘adnag_\_‘a Kölcsey Dienes , Zászlótartója Ná~_

bx‘ády шт] , Strázsa  Mestere Mándy János. ' '

Бум Kompániának Kapìtánnya Irinyi István, Had

nagya Radics Sigmond, Zászlótartója Csomaközy Gá

bor, Strázsa  Me'stere _Fényes László.

Ennek. negyedik Zászló adatott veres selyem $26

vésiä, hasonló, és arannyal Не; es le f'íi‘ggö sinórnk
kal, yés rojtokkal. Ennek is jogb дыма" Bóldogsá

gos Szïiz Képe,alatta ezen reá iraissal:`

Praesidfo MARIA Tub www MARI/1

Hostìs in occursum ‘ада signa levat. ‘

Qu'ae Duce KAROLIO SZATHMARAE juncta pha

' ‘ lungi,

Indubz’am Dominae vatìcínantur opem.

Az az:

n MÄRI/I.' Óh Szent Sziîz! Te banned MÄRIA bìzván,

Хай-9216: ellense'g’ táb'ora ellen emel.

Mellf (mz'vel а’ _fëllfò'ltt SZATHMÄR serege'be Vezérré

y KÄRO'LI lett) bizonyos gyözedelemre.mútat.

Bal óldalán a’ vaírmegye` C-zimere felette: Comìtatus i

Szçlthmarìensis, alatta. esztendöt jegyz'c'i irás :

VetVstae sizathMarIensIs noblLltatIs sVb DVCe káro

LIo InnoVata Insignia, et slgna eqVestrIa.

EZ
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Az az: i

A’ régI szathMárI VItézksDök KároLI neVezetes Ve

>zérségé‘lzve VJIltatott Vltéz ösl JeLeI ‚ és LoVagI

zászLóJa.

Csináltt. мы‘ Váradon, meg áldatott ottan Gróf‘

Eszterhakay` Imre Püspök által, boritékja {Идею szur

lios vászony, hordozó pantallérja veres selyem Ката

kából arany paszovmántakprém'e'zve. Belé_ keriiltt 65.

for. 4% krajcz. Nevezetes gyözedelmç `vólt'ezen fell-ke

lö Szathmári Петр: seregnek Kreutzberg va’ros’sánál

Slésiai I*'Hei‘czegségben, ' midön «1745. Eszt. 12. April.

sokkal nagyobbszámú g alog ‘ereg közzé kardokkal

bé vágván, 699. Burgusokat foglyokka' ‘tettekLés llá-V

rom ágyúikat el Avették. A’ mint Dráveczky László

Ezredes ezen Vármegyének meg írta.

S. 11o. 1776. Eszt. A’ Magyar Országi tudományok,

és Oskolák meg' állapítatván tíz keri'iletekre osztattalc,

mellyek köztç vólt a.’ Szathmár Vármegyei Nagyßányai

kerület (de az “tán Nagy -Váradiva_l edgyessíttetett) és

armak Fö~lggzgatójává Gróf Károlyi -Antal F6  Ispány

tézetelt. f .

.A ё. 111. 1777. Eszt. Egy Kassai tńdós útazó ,ezen

Vármegyébe мы!“ bizonyos magos töltést'~Kraszna fo

lyónak mentében , mellyet az oda való lakosok Trajdn

nak nev‘eznek, melly is hogy azon‘Császárnak тип

k’ája abbóll ki tetszik: hogy a’ szomszé‘dságos Földeken

Trajánnak több vèrett pénzei találtatnak, a’ mii‘lt ma

ga is az útazó еду ollyas ezüst pénzt Kassár‘a. lhozott.

Azon Eszt. 28.`Májusba1g, Màkszimìlîán Kiraflyi FöHerczeg Károlyba jött. Az Iskolák. Fö-Igazgatója.' l

Gróf Károlyi Antall három rendbélì versezetet nyújtott

be néki , mellyeket Hannulik János {чипов О`з1со1а1 ren-`

dii Pap csináltt. Dél után `a' Nemzeti O'skolákat meg

матке, а’ hol Lilby Károly azoknak ígazgatója se- ‘

rénységével álmélkodásra méltó elömenetelét az ШИ

ságuak tapasztalván, nagyra'magasztalta. A’ követke

zen éjtszakán a’tanulóÁ lfîiúság több csoportokra 05201

'ván, és а’ városnak útszáit öszve járván, a’ végre kü

lönösön készitett éneklésekkel a’ Herczeget gyönyör

liödtette'. A’ kövelk‘îzet паров (melly Ur папа I21.11111)

‚ 1 ú.

v
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különös ájtatossa'ggal a’ F6 -Herczeg jelen vólt a’ b1?

‘ей járáson, és Harmacl napra Mármaros f'elé útazva‘n

G_l‘óf„Kär0iyi~Antal által el késértelett.

§. 11x, 1780. Eszt. Januarius hólnapban,l Szath~

mail», és Nagy. Bánya rájékán Mgg' viz áradas мы,

sok hidak а’ vizeknek árja által fel-forgattanak , sok

öl fák,mellyek a’_Bá1‘1yaszati szén égetésre készitettek,

vízráltal mind y/el-h0r`dz1t1a1k; Martins hólnapbanfpedxg~

annyira nevekedtek a’fvízek: hogy háx’om mért f'o'ld‘nlyi

tájékot is egy еду helyen'el borítottak, az так )ar

hatatlana’. leyttek, az em`berek ai (итак, és a’házoknak

'fetejére szaladtanak, а’ honnan csak laciikokon meg

,izabadítatt_al<_. ‚ ‚

§. 115. 1782. Eszt. Nap keletrì'il j'övén a’ sá'skák,

пай rettenetes sokasá‘ga. a’ Szathmár Vármegyei mezö

Вес, és erdöketl annyìra el-boxfitotta: [10g-y а’ mez'c'i

kön ТЫ réf'nyìre vólt а’ vastagsága, az erd'okön pedig`

a’ fáknak vastagabb gallyai is Манок le töredeztek, és ~

minden ‘veteményt, kivált а’ Kukuriczát meg eméSZ-A

tenék. ‘ ‘ ‚ ’

.` ‹
'

§. 114. 1785. Eszt. Januarius hólnaphan olly nagy

hó esett Szatlimár Várme‘gyébe: hagy az útak járhataf

laná `tétettek. ` ' — -

4

~ , 5. 115. *1797. `Eszt. 4677. Зайти ment {Ы azon

Nem'esek száma, kik külön kenyeres gazdák, külön

kiilön 4.' f‘orìrltot csupa személyektöl fizettek а’ Ne

mesi f'el-kslésro. СМ? 'Károlyi Jósef Fö'-Ispány а’

reá esett sommákon kiviìl fertály esztendönként 1000.

f‘oŕintot fel-segéllésekre ajánlott. Ki‘j`állit~attak tehál;

yezen költséggel 1000. lovas köz vìtézek, és három

. osztályokra, osztatván, ezen Tisztyei “так:

Fä- шт .- Gróf‘ Károlyi шее, Fas-Ispàny. ‚

‚ А," Vczér: Szent- каюты 'Cgeh Ferencz Maîîsod

_Al ~ Ispány.

Fö'- Stráàsa- Masten’ Tisztességgel а’ F6  Vezér

_L mellé segédůl “Напиши: lGnâf Lichtenberg Ferençz.

Fà@
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Fö'- Займи - Master , 65 osztálybéli 'Rend - ишд:

Szegnyiczei Gáspár Pál~rrFö~Jegyzi'i. l ‘ `

Hindi Biró : Kapitányi tilztességgel Nozdroniczky

Antal. ’ i —
.

д- "'

Fizclö' Biztos : Kardos `Gy'c’ìrgy.

Kdpla'ny . Hennyey.

l ’ Kapìtárîyqk: Irinyin ’S'igmomL Szuhányi .'Iános,>

Капа)‘ Amai, Gáspár 11.115216, вашу Gábor, Mainlyy

Ferencz.

Fc'ï-H'adnagyok .1 Becsky Lá‘szló, Uray Elek , Szer.

dahelyi Ferencz Jász'trabszky Lajos, Ajtay János , Do‘

mahidy Miklós. —

А! , Hadnagyok : Csanády Jósefz. Nagy Gábor ‚

Nagy György, Когда János , Lukácsy Ferencz, Gyene

Antal. l `

zckér- Mcst-cr F6 -Hadnagyi tisztességel: Szath

máry Mihály. ‚ `

Zászlómrzók . Gáspár János, Gaspár Antal, .Kor

mos Ferencz. _ » Ã

Slra'zsa- Мини!‘ : Szabó Sandor, Ercsy Gáspér ‚

Nagy Sándor, Kézy Gabor, Kajdy Jósef',' Mándyßßnja.

mm. '-._ —

Ezredcsi- .Sfta'zsa- Master :‘ Mátyus Löi‘incz.

§. 116. 180o. Eszt. Új'labb Nemesi fel-kelés. 548.

lovas, 526. gyalog. Azoknak Tisztyei: l

‘ l

A’ Lovas seregnël: _ _ ›

c Fö'- Veze'r: Gróf' Károlyi Jóscf Fö- Íspány.

Svadronyos Kapz'tányoh : Ólgyay Ignácz, egyszers

mind osztálybéli rend tarió, és Когда István.

Al — каргшпуолэвесзку мы, és Imabb Gem

Ferencz. ' `

Её‘- Надпадуод; Báró Vécsey ими, Gáspáa

Iános , Lukátsy Ferencz, Iklódy Sándor.

i

Ál.



73 ...Wsw

Al- Infadndgyok:y Rózsa Antal, Báez Gyö'rgy ‚ч

`Zimaîn Antal, Szirmay lstva'nfEöcsénlc.

Segéd Kapîtányi tisztességgel :,Luby Károly.

1372316’- Biztos azen tisztességgel: Kardos Gyö‘rgy.

~Káplány.~ Jakóby Fereucz. _

\ ‚ Af Gyalog мёда:

Fal/„m Gróf‘ Stharemberg Antal.

Kapz'tányok: Gáspár László, Ujfaludy János ,

Papp János, az шёл Nagy György. i А `

17$=Нш1па5уо1в : Nagy György, ,az után Kajdy ’
Jósef, Kézy Gábor, Kerekes Péter, Ve‘zmäs Sámuel, - l

Szathmár várossáért ,I Majos Daniel, Endrédy Lászió. \

`Al- Hadnagyok: Jeney ваты Szathmár Váms

_sáért, Kölcsey Imre, Sántha László, Janics János,

Er'c'is László, Félegyházy László. ‘ `

Záulómrták.- hlagy Mihály, .laraby `Antal.

'§. 11.7. i805. Es'zt. Yólt harmadik fel-kelése а’

ыетевеёёпейд mellyre 147,520. f'orintra, és иди-арии?

ra ment a’ birtokos Nemességnek költsége. A’ Los

vasságnak számn 165. а’ gyalogságnák 615. Al-Tìsz

tekböl, és Köz Vitézekböl állott. Fö- Tisztek vóltak:

. Af Lovasságnál :

Eändßf KîS-Rbédei Rhédey Lajas, Császári,.

’s Királyi Kamarás. ‚‚ -

Kapüa'nyolr; Báŕó Vécsey Lög‘incz', és Ajtay

Antal. ‹ ‘ .

выдадут: Iklódy замер,‘ es зам“ Amal.

.dl- Hadnagyok : Uray Károly, és Zanáthy Ferençz.

Káplány: Becskey Ferencz.
Q

A’l Gyalogságnál: ' „

Ezredcs.: Schuller Leopold.

Kapitányók; Nagy LáSZlÓ» Kaìdy JÓ5¢-f"v\' Её!’

Károly.  Y I. '

F5'.



--«»1-1¿»«f 75»

Fö'- Hzidnagyolf .— Szerdahelyî Kárnly, Kerekes

Péter, Járaby Antal Szalhmái‘ Vzirossa részéröl.

Al~ Hadnagy‘ok': Nagy Pál, K`ovács László, Szar.

tóry Jósef, Déay Jósef, Mihályì János.

Azonkiviil a’ Вена-пайки való katonaság közzé

 

álvlított ezen Vármegye: . ‘

'1805. Eszt. Auffenberg ведением, — — a- ~  п:

1804. Eszt. Duka Regementyébe.- ‘-   - - 98

1805. Евы. Sz. Julien Regemem;  — T  -— - 112

.i ' Mindöszve' каша: -› -521

l

g. 118. A’ Hazának Törvény Könyvébe Szathmár

Vál‘megyérì'íl ezen tzikkelyek vannak: Hogy Tiszántúl

való, Magyar Ország felsì'i részéu Тайвань 52. 1546.

52» Lukács, ¿S György napjain tartattak részéi‘e Ро

sonyba a’ Nyólczadi itélletek 19. 1548. `24. 1567. "Tiszán

túl való Keri'iletbéli Táblának агент alá чего-тег: 51.

1725~ Szarhmár 111111.11> edgymr Miklóswán békekötés

szerint _Erdélyi Fejedelemnek adatott 29. 1622. '2o. 1647.

S. 12. Hogy az Erdélyiek ne ha'borgassák 56. i595. a’ szö

kevény 'obbágyit adgyák- viszsza, rendeltetett' 42. 1655.

49- 159  Bochkay által а’ Bécsiszerzödés ‘Майн ben

ne ген jószágoknak adoniánn'yai helyben hagyattak 8. ‘

‘609. Akkor bilratott templomok az Evangelikusoknál

hagyaïaîtak 26- 1681: ~H0gy azon Vármegyé'nek hely

Ségßit a'. Szathmárîak, és Huszthiak magoknak ne tu-A

laidonittsák, _v'égeztetettl 55. 1596. ‚А‘ Katnnaság

специи panaszszai a’ búzának eröszakos шахте“ ,

а’ lovaknak legeltetése, `a? erdöknek pusztitása eránt

meg orvosoltaltak 4o. 1598. Hogy a’ Kállai-‘várnak

Kapitánnya által f‘áknak vitelére ne kînszerittcssenek'.

56. 1597. 57. 1598. А’ melly károkat a’ Lengyelek

benne tettek , azokról elég tétel szereztessék 26 165g.

Abban fekvö mezö városok Majtény, Alsó -fMisztóbl‘m

Ш, Maitóles2 és Szent~Miklós taksa' ala veltessenek 50.

1647. Ujvároson fel Штат‘: Ъагтйпсяас! meg лат. '

'50. 1655. Azon Váx‘megye'nek bátor mcnerlék. hely`

Мед-сцены‘, а’ hol а’ gyermekeit, f'eleségeit bátran

' зайт

` hagyhassa. V59. 15769. Az ö ingyen valól munkáji elfi,

1
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Aszáinlziltatnak; Szatl‘imárhoz 8. 1бо4.‚х5. 1бо8‚ 8. 1,615.
155. 1647. Ecsedhez 17. 1567.l 19. 1569. 27.`1578. 14.

1602. Tokajhoz 61. 1609. az,Al-Ispányai az Onszág

 határinak el-igazltására Erdély `1616 rendelteîtek: 25.

1681. 59. 1715. 17. 1725. 26A. 1751. 16. 1765. 68. 1791.

26. 1602. ' '
_§. 119. lEzek rvóltak. ред]; ezen Vármegyének

Követei: ‹ \ . L

1402. Евы. Mihály Mîkolay Istvánnak fia. §. 49.

1444. Zokolyi, Miklós, Fylpessy Mihály, ‚вошёл

hîdy György, Kende Sándor , és Mátyás. §. 54.

' Í,1505. Chá‘lioly 'Bertalang Gachály `Györ‘gy, és Zea`

pessy Jósef §. 57. az Ország gyüléseire.

l 1595 Károlyi Mihály,_Dengegy Miklós, Kún Gáspár,

65 Apárchy Péter a’ Felà'c'i Magyar Országi gyüleke

zette. —

.1598. 1600. Dengelegy Miklos .az Ország gyi'ilé.

sére. _‚ .

1-599. Bachkai Anarchy Péter azonra. _

1601. Dengelegy Bernard azonra.

1602. Rosályi Kún Gaspar azonra.

1605. Deng'elegy Bernárd, 65 Kökényesdy Pala’

Zerencei gyülekezetre, a’ hol Bochkay lsfván Magyag

Országi Fejedelemmé `választatott. .

1606. Bagossy Pal , és- Mihály Бей!‘ a’ Kassai 33/11

lekezetre. ` ‚

1610. Öregehb D'engelegy Miklós а’ Pusonyi Orf;

szág gyiilésére. 1

1615.“ Magòsmnki 111.1116" Ferencz»,--ésfm1ho1i

Gyulaff‘y Mihály azonra. .

l

y1629. R'ezegy Pál azonra. \

n.650.“ Farkas Imán, és Pa'sz'rohy MárkéJegyz’f'i, azonra. ’— ‚ ’

1652. Beszprëniy Gaspar. Fok-¿ach Mìklóshez Kas

gára. ‹ ’ ’

l ' . l

1654.
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1634. Бит-Манту Farkas` имён, és Irinyî

Cyörgy az Ország gyiilésére. ` Y

1655. Farkas István, és Irinyi .János'l Szolgabiró

azonra.

1657.«Farkas István, 4ésy Gyulaff'y András пота. '

164'5. Lekczei Sulyok András, 65’ Zilágyi Ferencz »

Posonyba лот-а.

1645. Patay Láthé, és Domahidy Miklós, Rákóczy

Györg) Fejedelemhez. -
1646, 1647. Zilágyi Ferencz Al-Iispáriy, és Bor

nemisza Isvtván az Ország gyiilésére.>

1648. Némethy János, és Bagosy István Patakra

az Erdelyi Fejedelemh'ez.

1649. Somlyai Zilágyi Fereucz, és Mikolai Mikolay

András az Ország gyiiiésére Posonyba. '

1655. Somlyai Zilágyi Ferencz, és Gabor пота. ’

l659- Mîkglay András, és Horváth Istvári azonra.

1661. Ráthoti Gyula‘lî‘y Lzíszló a’ Kassaì gyûle-y
kezetre. ‘ ` ` f

‚ 1662. Gyulaß‘y László, és Szákonyi István az Or

szág gyïilésére.

‚без; Szepessy P11, вау‘маьгпу, és Rqjky Jams — '

а’ Löcsei tanácskozrisra, Gróff‘ WVesselényi Ferehcz
Nádor ~ Ispány Ymeg lhivására.

Azon Eszt. Köìcheì Капа‘: Ádám. 65 Gyulay

János az Ország gyülésére. `

1664. Kölchei Kende Gábor, és Szákonyi Istva'n

а’ Kassai gyi'ilekezetre. '

Azon Eszt. Radìcz Aixdrá's -Nádor-lspányhoz.

1665, Gyulafl‘y` László a’Terebesi tanácskozásrn.

Агоп Eszt~ Gyuufy щит, КбНъей K_emll: Adam,

6s Daróczy Sámuel a.’ Давай tanátskozásra.

' Azon Eszt. Tyukody János Nador-Ispánhoz.

\

Азов
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Аист Eszt. Becskeházy Andi-ás, 65 Radiezv Àndrás

az Ország _gyi'ilésére.

1670. Rajki‘János Б Felségéhez.`

Ázon Eszt. Kende Gábor, Mikolay Bóldisár, Hor

va’th István , Sulyok János, 65 Kende Márton az Eper

jesi tanácskozásra. ’

Azon Eszt. Kende Gáboi‘, Várady Jónás a" 250
l

" ‘ lyomi tanácskozásra.

V ‚вы Kendo Ádám Al-Ispány, ¿s ищу Imán

F6  Jegyzöaz Ország gyi'îlésére. l

1682. Kende Адам, és Gyuiay мм; Tökölyi 1111.
réhez Munkácsra. У

1686. Thúróczy Im're ö Felségéhes.

l 1687. Gyulay János, és Kende Ádám, az Ország

~gyülésére. ‹

1696. Bäró Károlyi 5611601- Fö-Isiaány б Felsé

géhez, 65 a’ Posonyi ki тает Biztossághoz.

1705.1 Kende Sigmund, és Klobusiczky Gy’órgy,

`flákóczy Ferencz által tartatott Széehényi gyi’ilekezetre.

1707. Klobusiczky György', és' Tólnay János `au!

’ Eperjesx gyi'ilekezetre.

1708. Klobusficzky György, 65 Büdy Gábor, az
Egrì gyälekezetre." д ` ' -

.712..Eö1vös мамы, és Ajfay Mihály ai ország

gyi'ilesére. i

1714v Szuhányi Márton azonra.

1715. Beszerményi‘Sámuel, 65 Mikolay György

azonr'a. ’

« 1722. Eöti'ös Miklós, és Ragályi Ferencz,’ ’s er1.

nek helyébe 1725. /Szuhányi’ Márton az Orszag ‚Буй:

:lésér'ei " ’

д’ Bagossy Lászliâ AlJspány, 65 С5апа1с1у István.

.74.. _Eöwös или А1-15р6пу, ~és Gaspár sán.

dor Fiskális. _ \

'ik l . 'i "1715.
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` 1751. Szuhányi Márton Királyi‘Tanátsos, és_Klo

busîczky László Tábla Biró.

1765. Becsky László , és Szuhány László.

1790. Luby Károly Al- Ispány, Királyi Tanátsoh.

és Rhédey Ferenez' Kîrályi Udvarnok, Vés Tanátsos. ‹

1792. Ugyan azok.

1796. _Megint azok. .

1802. Luby K‘ároly Al-Ispány, és Rliédey Laios ‚

Gsászári, ’s Királyi Kamarás. а’ ki 4. Czik- а’ Kato

nai Magyar Fö- Qskola fel állittására. tiz ezer forintott '

а1йп1од. ‘

1805. Kölcheì Kende Pál Al- Ispány, és fellyebb

щит: Rhédey Lajas. ‘

1807. Szuhányi János Al-Ispány , és Rhédey La

jos Császári, ’s Királyi Kamarás, és Ezredes.

|808. Eöttvös Sándor Al-Ispány, éslsáak Sa

muel Tábla- Biró, a’ Királynénak Koron'ázására, ’s

minnyájan az Orszàg gyîilésére.

§. 12o. A’ boszorkányokról, és Ördöggel Сайт

boráló emberekröl is nevezetes ezen Vármegye. Máx'

Závodszky a' Nappaló Könyvébe'.,iria: „hogy 1607.

`,‚ Eszt. à.’ gonosz lélek Ecsed várába maga szemfny..

„ vesztéseit tette, az embereket kövekkel шрамы",

„ és az ételeket el cserélvén. Grof’ Gvadányi Музей‘,

Hadi Vezér is a’ Peleekei Notáriusnak Testamentómába

le iria Gyarmatra való Totly Dorkónak bibájos me~

sterségeit:

„ Mikép pemetére i'iltt, mint képzeltt Юга,

‚‚ Mint maga Aszszonya Щи; most szén' vonóra,

„. Esztet ugratta ö mind‘télb'e, mind nyárba,

„ Ezen nyargaltt mmd'ég az Eesedi várha.

Uralkodott tudniillik ezen‘bal vélekedés nem csak Édes

Magyar Hazánkban, de kü'lsö Országokben is; meg

Diésö Mária Theresia Сейма né, Királynénk, ’s a

nyá'nk alan am.. там, van smh-n cfr-.1rd Udmi

Оно; 1762. Eszt. meg gyöziö окошка! meg mútafta a"

` — ióza
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józanon gon'dolkodó vìlágnak: hogy ezen „пасты

itéllet tétel иду képzelödésböl, ‘учу betegségböl szár~

mazo“, és а’ bi'ibájosok (На! véghez ‘Ли: dolgok nem

Ordögi mesterséggel, de természetesen történtenek, ‚

vagy Yhelyieleniîil, mint mesék, nékiek tulajdonítattak.

`Ezen állításnak îgazságát hogy mint egy ti'ikörben‘lát

hassák a"maradék0k három ollyàn szerencsétlen asz

szonynak büntetö per olyását ezen Vzírmegyének Level

tárából (2. Kött. 10. szám, és 7. ‘KötL 20. szám alatt)

ki vévén, azoknak foglalattyát а’ Magyar írilággal 1462

leni ki`va'nt‘uk: . “ .

1750.A Евы. Tóth B01-ka Sáx'ossy Já‘nosnak felesége ‘4

'Sarollyánba való elébb Czimborás társainak ki иным

-kínok мы való f‘oggatásra, azután elevenen tüzre itél

Lketen, és Nagy  Károlyba.- meg is égettetett.

'n

u

$„3388

„7,

"Э

„ Ezv csak esztendeje, hogy a’ Boszorkányok köz

zé ’Sarollyánban Asztalos János házánál estve 13641‘

‹ 1‹‚Ц`‚ maga vallotta, hét tanúk`pedig f'ejére tévén а’

kezvket Мне! pecsétellék: hogy ßoszorkány~ Meri:

Nemes Szi'ics lstválmak a’ f'elesége le betegedvén

„ hogy Sárossin‘ét Komának nem Шла, а’ gyermek

,j ágyas aszszonyt, а’ keresztelésnek idején az ágyban ‘

verték, f‘ojtogauák, g‘y‘öirötték, ki is csak Sárossìn'ét

Юлиана: hogy ö van rajta, mellyért a’ `f`érje Szücs

lstván boszszút állani kivánván, еду basáp f‘ával raj

(а тел: Sárossinéra, de midöri anna‘k házához ér

kezett vólna, mindern haragja el múl’tt, úgy meg

tudta babo11ázr1i,\azér1 a’-Keresztelì'5be Sárossinét is

el hiván, és borral ötöt meg kinálván a’ felesége

Szücs lswánnak azonnal jobban lett. Az után Szîìcs

[stvánnak а’ le_ányká`ais roszszúl lett, azt m011

.donák az aszszonyok: hogy Kò'tés vari benne,

гей izent Sár0'ssinéra,és а’ leánykái-a meg gyógyúlt.

Ncmes Szabó Andrásnak Sárî Ieánya a’ _ kútra ment

vizet meriteni, akker láttaz'hogy Sámssiné az ы“

nak végén mini: egy 50o .lépésnyire `vólt, hát egy

szrr hátra ,tékint, már háta пледы! látta állanî.,

mr'llyett meg beszélvén, Särossiné a’ leányt meg
f'enyegette, az uta’n nem sok yidi‘ìre a’ leányt tiizBe

csap1a’k,„úgy`feküd1t a’ tüzbeg, mint 112116111, a’

holmét ki Мин/411, а’ feje ezén leánynak hátil‘ça ts

' ‘ ‘ n e'
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‚‚ ker't’idött, ан; 'tudták helyre ígazítonî. ' Báthory Ist;

‚, ván szolgálójátpedig látták: hogy hársfa k'ótéllel meg

„ vólt kötve, és a’ f'ejég lába közé vonták, ezt-is а“;

—: „ tudták helyre tenni. Midön e‘szére jött 'ezen lezíny,

„ mondotta: hogy 'Sárossiné az ablakon ki repiilt, A

‚, melly еду bundáyal vólt bé dugva. Da‘lnoky István

„ pcdig Воду alma't nem ¿dott Sárossinénak, azonnal

,‚ egy` Тында roszszúl le1t,'mellyet orvosolnì каната",

‚, szůz leánynak hat s`zál Идёт! bé Идите а’ szarvác,
,‚ még a.’ házában béA fordúltt, hámrń izben a’ hajszá~

„.lak el vesztek а’ szarváról, és`meg~is döglött, mellyet

‚‚ Ге1- bontatván, а’ teste ollyan lett, там a” Рейсы:

„ posztó. Szilágyi Lászlóné еду alkolmatossággal Kef

,‚ n_veret sütvén, hogy Sárossinénak nem engedett a’

‚, si'jtö kemenczéjében еду bélest bé‘tennì, а’ :émé

‚, ját, a’ чёт. el lepte, szintúgy cseppegett bclöle.

Egyszer pedig mid'c'in ezen Szilágyiné az ágyba (Ь

küdött vólnafSárossy Jánosné harmad magával bé

герб“; äz ablakon, és mind а’ hárman ker‘eńtri’il

ühén rajta meg nyargalta’k. выпью Nemes Ва

mg Sámuel az erdöre menvén, Шла éjtszaka: hogy

Sárossiné egy kis f'ekete Kútyával агга mentY az

erdö szélin , azomban baza jövén, Sárossinénak а’

i,

7,

U,

’i

,5

f,

9,

‚Э

,D

„

thon háltt, ‘сайт: egy idöben két‘hellyen мнимой.

Más ‘izben pedlg a’ ház héjiárQl tojással hajigáltak,

а’ gyanú сага!‘ Sárossinéra vólt.

1745. Eszt. Hasonlóképen Rekett‘ye Pila, és YV111'

ga Anna, Császlóra való aszszonyok, a’ társaik'nak ki

myilatkoztatására`minden szokott kìdzások alzi v/etetliek,

' az utaín Károlyban 'elevenen meg égetret'tek.

' ‘,-Èzek kërd'c'ire vétetvén, Atagádtákìnékiek tulajdoní

{он tetteiket, -de 18. tanúk f'ejeikre tévén' kezeiket,

vallották: hogy _ boszorkányok.

‚‚ fiacskájának еду toiást adván meg enni, nem _sokára

‚, а’ szája.’ a’ f'iiléhez húzódott, és в.’ szeme 1s mfg

„ romlott. .'Mészáros Mihály f`elesége bogy gyermrlc

„ ágyaíbarl bábának nem hivta Rekettye Pllat. cseese

‚ müs vermekinek vévrbe borúlt a’ szeme, de Века:

’ ` ilál: hivatván д egy kötés çzérnál. É’lîyeâ'ánäkxen

' " ' ’ ` а.‘ ' s i á t„мы! пущсоц, és meg' gyógy1tott ‚ а K éjlsza.y

\ _

тепуе beszéllette; hogy a.’ napája azon éjtszaka ol:-V

,‚ Mex't Imre Lak-1211i`
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éjtszaka 'meg nyargalták, ollyan vólt a’ìesté mint

a.’ f‘ekele posztó, párnáiban pedig sokféle bokrétákaŕ

találtak. Vécsey Uram fiacskáia. miattok harmad па‘-`

pig sem éjjel, sem nappal nem alhatott. Eöry Mi

hályné eszébemmeg bomlott, hogy kölcsön adott egy

zsák tengerìjét viszszá kérte. Csegödi Mester val

lonazhogy a’ kürtön'ki, és béjártak, Csegölgli Czì

gány fiát meg vesztették. Egyszer `Rekettye Pila‘a’

gerenda alatt a’ földön fel'f'ìl estve ti’iz világnál mint

egy fonal gombolyitó úgy “твои, az után Kiss-An

nának fel iògván az alsó ingét, elöl, ’s hátul „а’ fa~

rát meg ütötte, és elliintt.~ Barros Mihálynak az an@

nya ki múlván e’ világból, halála orá-ján _Varga An- _Y

nára kiáltott: hogy ö vesztette vólna meg. Somogyi

li/lihálg,r Rosályi Prédikátor, hogy Varga\Annának

sertésseit а’ búzájából bé hajtotta., azqnnala’ Kans

czája csikójávaledgyü'tt lábaikat rágni kezdet’ték, 181

ешь szarvas 'marhája pedig, ’e még a’ kis bórjúl:`

is ollyan 1ánczolást, és ugrálást miveltek: hogy em

ber ollyat nem látott. Sályi Prédikátor -ìs Almásy

János ott lévén szálva, синей-15 istállóba költve lévén

a’ lova, haspnlóképen tánczoltt. Midön már Károlybà.

f‘ogva vólt Hekettye Pila, Miskólczy Ja’nos felségére

`többeclmagával rajta ment, a’ nyakfira iìltt, ’s meg

f’ojtani akarta, a’ Iszavábis hallotta: `No.l kutyá'li,

mz'e’rt Мимо/1 еПепст Ka'rolyba „мат? 1365261"

ményi Mihály Gacsályi Копс165‘ча11опа: hogy se'r

téseei а’ makkon el- veszvén, Rekettye Pilálloz járf

tanálcsot kérni, le iiltette egy pad székre, az után

f‘elf‘elé f'ektene, а’ tüzhöz реф; egy új fazékat tett,

melly-,is valahányszor egygyet rfo'fl'ent, vagy is pm:-i

1511:,’ mindenkor еду boszoikány jött be a’ társai
közziil а’ szòba’ba; ezek egynehfány számra имён;

топс10ш1 а’ tanúnak: NoLma'r iii/y fel.’ fel ülvën',

„ mindgyárt а’ kantárt csapta a’ f'ejé‘hez, és ö' mind'gyfárt

i)

ß

„tudbat1ya`, ,mivel elméjétöl annyira

i n

n

5J

n

i»

‘lóvá változ'ott, ’s Reketye Pila гей ülvén'l bmsért

járt rajta négyszer, vagy ötször`2 de hová járt? nem

` el ~ távozott à

hogy fel nem eszmélhetett. Viszszá hozván Csász

lóban Rekettye Pilát, ’s az kantártlfejéböl ki 121111
4vein, mìndgyárt megintI emherré vált, ’S eszébe .lint`

ván: hegy mák‘ virrad , ’s a’ gertést kiikellene haj;

tani, meg indúltt Gacsályban, há! az' ‘(поп két far-`

.Ä I 5,' kast 'l
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„ kast elö találtt, mellyek~ ollyan Szelídek vóltak:`

„ hogy kezéivel‘ simogatta, ’s az_ után a’ tanú. sok.

‚, ideig csak ugyan esze nélkiilfvól't. De hogy ezek

így törtémek, 1‹е2е1|:‚а’ Rekettye Pila f'ejére tévén,

ezen eszelös а’ гбгйёпу-згыс e'lött megeskiidött.

Varga Anna a’ kinzásnak minden garáditsaif ki

álván, szemtelen tagadta boszorkányságát; de Rekettye

Pila , és Tóth Borka Шлюз faggatásnak három nemei

után, ollyan képtelenségeket magokra vallottak, mel

lyeket csak a’ kinok sajtolhattak ki egy o_kos állatból,

úgymint számtalan гей-зайка‘, még рас“; Nemes, -és

leg betsületesebb aszszonyokat neveztek, kilvzV Lidér

azen jártak Sz, Gellér hegyére. „ Lídércz pol

„ dig ollyan formájú madaîr, mint az iromba tyúk,

„ парра1 az ágyok ада“ vólt , éjtszaka velek hált, és kö

‚, zösködött, sorba taijtották, sótalan kását adván néki

‚, enni. Kompániákra. vólta'k` f'elosztva, minden Kom

„ pániának Рейсы selyem Zászlója lévén. Midön ezen

„'társaságba állottak, tüzes vassal meg bélyegeztettek

„ az `aszszonyok bal f‘elöl az ágyékokon, a" férfiak ‘ia’

„ hátokon a’ vállok lapoczkája Кбит: ,l és ezen béllyeg

‚, sütés szemlátomást' is meg шаге“ а’ kínoztatolt

„ Varga Annókon; Az Бит‘: meg kellett tagadniok,

„ Istcn szóv helyett, ezeket mondották: Hipp! Hopp.’

„ли legyek, а’ hol alfarok! A’ Mi atyánk imádság

ból ki kellett hagyni: de meg szabadics a’ готы-г

tól. Hasznok vólt ezen bubájos mesterségböl: hogy ‚
„ a’ férjeknek vak szemeit valamelly kenöcsével meg;l

‚‚ kenvén; azok mély álomba meriiltek, kik mellé az

„ ágyba seprïilt tévén , 5k hásonlóképpen meg kenvén

ù a"f`ejek tetejét, két tenyereiket, és talpaìkat, hóld

‚‚ újjiiláskor hol Líde'rczen, hol4 lóvá változtatott em»

,‚ bereken, hol szén vo/nón', ‘югу sütö lapátokon,

,‚ vagy az ajtó kilintsnek lyukain , vagy a’ kürlön, és \

,‚ kéményeken, Hipp! hop! mondván ki repůllek, és

i,

` „ mentek vhol Sz. Gellér , hol a’ Tokai hegyekre , Yi.

„ lágos, vagy Ecsedi папа várokba, ottan'egy Ör- \

„ dög sipolván, a’ töb i ö‘rdögökkel tánczoltak, ven

„dégeskedtek, közösködtek, a’ mellyhállapotban az

,‚ aszszonyokis férfiak tulajdonságival bírtak, cs'óvé-.

' n ken hordókból bort ittak, a’ meg nyergeltt embarc

‚, ket csak egy Vékßny Szál veszszöre le pányvfzii'k a’

‚ F ‚, tob
N
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‚, többi között Koós Annát ki nevezvén`, liogy nyereg’

‚, forma Iall; света! meg nyexjgelték vólna, `annak а

„ hátán a’ nyergelés helye, és a’ térdiin a’ ki pány‘f

váztatásból (mìvel térdelni nékie kelletett) börvasta

ulása а’ bi1-ói szemlélés szerént meg tetszett. Va

„ lami 'f'ekete гад pénz nemét is osztogattak k'ózöt'lbk

az ördógök , de annak csak magok között vólt kel

leltye. Ezen ördöng'ós vendégeskedésbe scm gyer

tya’, sem tüz nem ‘ОН, még is igen fényes “125505

‚, ságú yala a’_táncz0ló paleta. Vila‘gos-Vári mulatság'

„ Ьа `mind Oláhul beszéltek.\ Az ördögöknek, tilló

„ f'orma kardjok vólt f'ából, "s azzal vagdalkoztàk,

ezen szókat mondván: идут/1, de nem sértlek , a’

mint az ütések nem is fait. Az embereket рейд,

és a’ barmokat tetszések szerént elveszthették, és

meg ronthatlák. Jai! vólt annak az embernek, kinek

az ágyába, vagy a’ párnájába, За]! annak a’ barom

‚Э

,J
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tés спеша“: tehettek, тег: átkot гей. rñondván, a’

micsodás kötések, és cs'omók “знак a’czérnán, _úgy

а’ meg átkoztatott embernek, vagy baromnak öszve

f`0nódott,.és csomósodott a’ be'li , az inaì, és inin

den ex‘eì , és ez közöttök Ífò'tësnck neveztet'ett. Иду

rontották meg Uray Miliályné aszszonyságo't , kinek

Ь’ kutyái Babócsné boszorkánynak a’ bornyát meg

ölték ,l és az árrát meg adni ö kegyelme nem aliar

ta. Ugy Székely 'Jánosnak а’ fìacskáját' mostoha

annyának ingerléséböl, hogy a’ jószágból részt .ne

‚, vehessen. ‚

‚З

u

ß

:ses:

l §. 121. E’ következend'c'i Fö-Ispán'yok kormányoz

пак, mellynek a’ jászlába, vagyl az aklába еду kö`

и“: ezen Vármegyét: ._ _

1199. Евы. Czabánkát teszi Lehóczky' a’ Magyar

nemzetségek le-írásában 15o. lap. és hogy ennek Nem

' zetsége fun'dálta vólna 1502. Eszt. Keresztelö Sz. Já

nos tiszteletére elsö Remete Sz'. Рай! fiainak Veres

Мамы Klastromát, Szentìványi а’ Klastromok Laj»

stromába f'eljegyzette. RégißzentlKirályinkal туа

fìságos . Abd n'emböl való, és Jeles Rhe’dcy nem

‘zetse'gnek e‘leje» vala. Ki .tetszik ez most is ‘дач-26

mara'dékinak levél tárából, a’liol ‚, Taniás Gróf'nak

„ Kirälyi ít'élö Udvar Al-Bix'ájáuak oda itélö levelében

' „ László‘
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‚‚ Lászlón‘ak, Sámpelnek, és Dávidnak, Crói‘ János

„ fiainak, a’ ki Chabanlfa Fò" [врйпутй1 ’a Abat.

„ nembö'l нашла!‘ `fía vala idéz'tetésére, Demeter

„ Mester Pathának fia, 65 Desew Mester', Kernen lia,

azon Ада nembò'l valók, ‘бы: rendbéli hatalmasa

kodásokért, tudniillik: hogy a.’ Fel-pereseknek _Syan

hágyikat, Iés a’ s-zolgáikat lfogságba vitték, Rhedei,

és Pathai házaikat el-égették, Herchek n_eveztü rab

szolgáiokat rabbá ищем, a’ marhákat, és a’ népeket

nevezett Rhe’dérr'îl, Arkárul , és Sirakrul el тропы;

Illés szolgájokat meg ölték, és a’ mi nagyobb:

333338333

„ egész Tóth Országi Magyar Bánnak, Királyi Tárnok

„ Mesternek, Domonkos Meste’rnek, Папу-2161, 65 Z’e-l

„ pusi Fö- Ispánynak, László Mesternek KirálynéAsz'-`

„ szony Tárnokjának, és más sok Nemeseknek, úgy

„ mint Király vUr által ki rendeltt _B-iráknak „дума

„ itélelébül, hét száz gyrákban a’ f‘ô dologra nézve

‚‚ (infante prinm'palz') „мышцами hat gyrákba,

„ a’ birói tehernek dijiában marasztaltattak, és azon

„ marasztalásban Demeter, és Desew ' Mestereknel:
„ Sungws hel sége, Kirälyi itélì')l Udvarbói ki küldeń

da , Rede, és Patha helységeit elrontották, a’ job-y

Agarchmemes наша kiveknek типа: ki tépœk.

д, tett Bálint ajy Salamonnak fia által, a’ Buda'i‘,

„ К6рга1ацЫ2опу565г’ша1ц 65 а’ határosoknak: “а”

„ Mihálynak ,_ 4B111' nemböl való Benedeknek, Satalnak

,‚ Ponsa fiának, Matlhénak Mortunus fìának, Bálintnalë

„ Mikus fiának, Miklósnak Serje fiának, Istvánnak

„ Kines Iìänak, Imrének Моё Hának, lllësnekAgarthî `

„ Ders ßának jelen lëtekben, és Àlînecsìiltet‘ések szepént

„ elŕ‘oglaltatott. Költt Budán Sz. Mihály Archangyal

,P nyólczadián , Urunk 1502. Eszt. _

§. 122. 1208. 1217. Евы. РЗ-Тярёпу vólt Demën.

Ki гены; ez a’ Váradi Káptalannak tüzes próba Köny-v

vëböl Cz. 84. a’ hol eképe'n irva vagyon: ,l Frjeef

‚‚ Borbzl'ou helysegbül való perben года Arvát, és

,‚ Lukách testvérét, Senguer (most Chenger) falúból

,‚ valókat, mivel Never neyvzetü testvérekért, a" ki

„ hat;` g rá! érö мы“; Fejértül _ellopván elszökött.

,‚ kezess get válaltak, Birájok lévén Demén Zethma’.

n n" Fö‘-Ispány, Perest _óldó Fermen Hódossi falúból ‚

F ‘n I ),Y"

k..
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‚‚ való. Fejérnek az embere_Várad~on l'iordozott tüzes

„ vastól meg nem égettetvén , igaznak találtatott.

Ж. 12'5‚ 1219. 1250. Eszt. W’enczelynelf, kit a’

Magyarok W'ingyozlónalt neveztek, Fö- Ispánysága ki

'tetszik ugyan azon tüzes próba Könyvböl‘, Cz. 181.

„ Salta. Sadán helységb‘t'il való, Perben fogta Mogumot,

‚, Pagit f'alúból valót a’ lopásért, birájok lévén Í/Í'cn.

„ eze/y а’ Zothmári Fö`lspány, Рыси-6166 Ponsa

„"l'ykud (most Tyultod) f'aluból való. Моды‘ а’ ha

„ tárnapra, mellyet a’ Perestloldó mind a’ két 161

„ nek rendelt,_ Vára'don meg nem jelent. Cz. г85.

„ Endre Hadnagy, Péter, és Sebrek Századósok, eze

‚, ken kivi'il Vendég, és Zénás Zothmári várnak Ajobb

„ ágyi perben` f’ogt'ák „Woyzlót, Joubot, Potonát,
„ Bodát , LBertalam, és Latumot Guerncat hellységköl

valókat , mondván: hogy ezek a’ várnak fel -sznba

ditott jobbágyi, 6k pedig mondották: hogy termé

„ szetes jobbágyok, azok tudniillik: a’ kik Szent 'Kif

~„ rály jobbágyìnak monelatnak. Mellyéket Wìngyazïó

Zolhmárl, Fö'- Ispa'ny meg itélvén, Kázmér neveze

tiî Рычаг-6166 által kiildötte Váradra a’ tüzes pró

bának itéletére. A’uhová midi'in elérkeztt-.k vólna ‚‚

Vendég a’ többi _Ugytársainak ,nevé'vel magát ki

.küldetve lenni mondván azoknak. és a’ maga része'

‚, röl élállott a' tiìzes próbának itélete’töl, mondvai‘n:

„ hogy el'f'i hozott ellenlcezö felek természetes job

„ bágyok lennének, tudniill‘ik: Szent Királynak jt1b‘

„ bágyi _, és hogy ö а’ maga társáival azukatigazságta

„_ lanúl perben fogták.

7,

/n

7)

^ I!

,J

I!

,)

Már ezekböl q.Hazzink Hìstóriájának világositására

ki tetszik: \
l

1. Ногу Hadnagy fellyebb ,való Tiszt vólt a’ 52:12

adósnál, `Hadnagy az egész várbéli Katonaságnak,

Százados 10o. .tizedes 1o.'Kaìonának parancsoltt. 1116

róczy Krónik. 2. Rész. 2. Tzik. i ‘

,2. flogy Wíngyozló nem egyéb, hanem csak

elébb elö hozott „Канаду vólt _.' a’ ki a’Magyarok ál

tal Wingyazlónak .hivatott L ` '

` Ó

~ ‚5.;
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5. Ногу három rendbéli jobbágyqk vóltak, úgy

spint  a’ Vámak jobbágyi , a2 az szántó vetö emberek,

.Umlnlgosolc Lásd а’ Törvény 'Könyv’oe I. Lejos `Ki

1~á1y Rand. 1551. 131121.16. T2111. Sigmund кашу 5. Rend.
1455. Eszt. 2. Tzik. Más rendbéliek vóltaka’ várnak.

fel- szabaditott jobbágyì (de Castunsíb'us ìrœemptzf)

afaz Katonák, a.’ micsodáskok most az Ersŕk N_emes- `

sei; Harmadik ‘renclü jobbágyok “так тегтёзщгезёй
(Naturales) az azi: Szül'etett Nemesek, >Királynak'siznl

gäi (глубины) а.’ kiknek szabadságok rńivel Szeht

_ Ist‘yán i‘end’elésébö‘l eredett, Sz'ent Ki'rálj‘ jobbágybì

‘щ’: lneveztettek. l
._ .i ‚— м.

f

§.y‘124fMl'1lrel pedig Ё’дшдшдпЁк emlékeïète ‘ils

gyakran el'c'i for'dúl, eztg‘ls némelly ulvasóinknak ked- y

veké'rt‘, kik' el‘ötl: eze'n 'szó" esméretlen vólna, nè'g
magyaŕâr'z‘riinkivârrtlil't. " Prístala'us neve'zetet 1'Iémellyel1í,>

ú'gy mint Otrokócsy Fóris Feren‘çz, M_olnár Alberts,

е; Szegedy мы Рига. óldó Magyar „мы credet

‘пей mon‘dgy'ák; 'és'ìz`itéler végre' haì'tó‘ának lennî v

gondolták; mások pedigjúgy mint Tudós vll Mâtyáì, `

.él Kollár Ferencz Ádám, ezen‘ Tótszótúl: Pu's‘togfm

(mellette állòk) eŕedetünek le‘nni vélik. Melly'hi‘lietöb‘b
is g mivel az 01‘01‘1zolc1`r1ál"Pr1ns‘1‘a¿_u„l l'liztos't,` v’agy‘fmeg

.bïzò‘ftê sïèmély'.'v n1ost` is tész’èn,` a’àthennét exjed‘etlt

Pfìçůjzwduh'"Pristàldus, és ezèk `nem .egyebekl‘vó‘l

tak : hanem `Ügy"'y`é‘dök, Biztosok , is Fiskálisokj,

kik“ ä’ метан f'el'ekñèk1 pártf‘ogóúl adattak ‚‘ inf-.gint

Tudós Miller Ferdina'nd Ur 1805. Èszt. Pristaldról ki

adott kiilönös munkájá‘ban helyescn `meg mútatta;

noha,` Pina-t -óldökńàk lanrijyilpam l'e'h'et ‘ök‘et печень _

a’ß mennyiben kö‘zbeń` 'a1'11á1111k141111t áf ‘нанес imeg‘ibát

Ügy. védönek f6 'ëkjöggnáségm защищает Vármegyébç

ezek цышешыдщтщ‚щи; кёдууёьечт

1216. ЕЁЗЪ'ЁЁ‘ЁЁББ. ЗЗЪМНЁ. 6-1;

tumán .Zothmári `Esxgeres. 5.275. _119.11111111111‘11111111,

S. 275.`I1Iisce.' ' - ,_ ‘_ ~` 1...: y

1217. Eszt. 58. y"'jZomey lEiilrzïeil{Etnici}:65.11.1

§. 84. ГеЁтеп Hódossi fai‘úból. i* 'l ` \ ’ 1 ` ` "

1250.
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1250. Eszt. §. 295. Péter Márknak fia. I15011511.

'Tiku'd (most Нити!) 'Kázmér Petus (most Рейн) f'q.

lukból Yalók. ` ‘ ‹ .

‘.0

‚ Tovább‘ nevezett tüzes prlîba Könyv meg eképpen

. _gmliti Wzlngyâzló Fö1spányunkat_Cz. 295. „ Р`ш:тап

-„ vádoltatott a’ lo lásért, e nem )ött Vagadra , k1 -fe
,_ vlöl illyen levelet iildött az bicája: En Wongìzló

` [sten kegyelïéböl Zothmárì га; Ispány yggyok.

`Tolznoll _Petén fia erlekede‘t): én elöttem »Furmam
~11’al,"ßernek Hódosfâiv'ßiloghnak fiával, mondválì

'otet tolvajnak. ltéletet rendelvén közöttök, Идёт

rein îiket4 Váradra Pétep Peres’tf oldó Märkzfia Щи}.

‘, Toboll. a’ Perestóldójaval _el тем‘, ¿s meg jelent

‚ 3,5 Váradon a"`_ha`tár napra, de Furman az ö ellenkezb

fiele oda nem ment.  вы" levélhez mi ~all: hOZZ,á

— tegyiik: hogy печени: Furman azen, l‘iétbe, шсПу

у’: дива!” 7_neg (_septimana Exaudz) „ищем, meg

î,- nem` jélentvái'adon, de Tçboll, ésìa’ Percstoldń

. ьдедчп 116111111..l 1”

v

«"“aвsiee

Ezen tzikk'e‘l'yb‘en neveze‘tt' Biloghohis mit tészen?

Не; ma yaŕázzuk. 8A’ `Bi'lóghok most _Szol abìrák)

Fhe‘iŕeztettekaf töryényes pecséttöl '( agyarúl bef [учит

melly'áltàl a’hfeleket perben.idézxték,`és а.’ Ёё-УЁБУ

A1f1spáńy`láb¢ïnál iréliék а" rolvaiokaf (мушки)

Еёёё/ДД Andräs Rend.. 5. Tzik. és Kálmáq Шин)‘

57. Bész. _ '

~' ’ §. 125. 1272. Eszt. Ezen'vármegye F6~Kormá

‘nyozójáz‘nak'Demetert, a.' ki egyszersmind -Krasznának

F5 ‘ Ispánnyayala , teszi Lehópzky lnár elébb meg. до‘

‚гйггеп; `Kó'nyv‘ébe'11,“A és а’ Fö- Ispanysága, ki наций)‘. f4’

\Zagra'b’i P'iîsp'ofkség‘nek jussaie meg erì'issitö> V. I_stvan

Kiŕälynak' leveléböl, a’u‘nellynek а’ bé fçjezésén Deme`

tex; Z_oth1_1_1á_ri’:__Fö -Ispánynak печени!!!‘

"3"" §. 126‘. Hogy 1291. Eszt. Jakab ezen , Íés Budrugh

Vármegyéknek Fö-Ispánnya vala, azt András Király

által Kézdi Székelyeknek szabadságiról adatott Jel-levél

l lfńzonyíttya,y a”m'ellynek hé fejezésén neyeztetik.

/ ` §. 127
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§. 127. i296. Евы. Ezen Vármegyéne'k `F6 lspá

nyi hivatalát dicsérelexsenl viselte Mz'lflós,` Oliwernek

ña., Királyi Fö-Pohárnok Mester;

Andrés Király

’3

l)

n

J)

)i

l,

7)

’i

ì)

‚Э

’I

’D

I,

l’

7,

7,

l)

’ß

I)

i,

Э7

7)

,3

I)

9)

'n

ennek érdemeit

eképppn'elö számlállya: '„ Andrés,

Isten‘nek kegyelmébül Magyar , Ваши“, Horválh,

Ráma, Báez, Halicz, Ladomér, Kúii, ßolgár Or

sza'goknak Királlya. ’s a’ t. mivel. Miklós Mester,

Oliwer Mesxernek fia , Fö-Pohárnok Mesterünk,

és Zathmári Fö-lspány a’ maga `szolgálatival K0

ronáztatásunk idejétül ‘fogvást óldalunkhoz magát

'mindenkor csaltolván, а’ közönséges, és különös tá

borozásinkban leg `nagyobb hìvséggel nékünk. kl'

vánt tetszeni; melly által а’ mi szemeink elött nagyyon

érdemessé tette шага“, ezeket részenként hoszszas"

vólna elö beszélni, mindazáltal némely különösöket

e’ level'iinkben kivántuk fel~ jegyezni, tudniillìk: mi

dön Mi Magyar Országunk Kormánnyál. f‘el~vévén,

Ostriai, és Styriai Herczeg a’ mi halálos ellenségünk

ellen közönségesen f‘elkeltt мамы: ЪЩШЫ‘Ш:

‘г61па‚; azon Miklós Mester vérének ki 'ómésével

dìcséretes мощами: teu nékiink, а’ hol ké: attya.
Бай László, és Mikiós keservesen Ameg .ölettettek;

azonkivül midön 'Lóránd “гады, és az ö testvérjeil

Tamásnak Бай ellen a’

indúltunk, és az ö Adtran чёт-ока: meg

vólna; azon Miklós Mester kedves szolgálatot мы:

nékünk, а’ hol két szolgái sńllyos sebekkel meg

sebesitettek. Megińt midön János„He11rik fia hiv-_

ségtelen Bán ellen erös тьмы indúliunk, és'az

szállottuk

ö társaságából egy Kém a’.táborunknak meg kémle-Ä

Mi had'ainknak sok aságával l

’i

iЗ
n

l)

’7

l,

‚1

i!

>n

’I

l)

ì’

п

lésére jött vólna, emlitett Miklós Mester azon Kémet,

Gergely nevezetüt el f‘ogta. ‘а’ kit halálos büntetés~ —

sel Kuperm' mellett meg b'ůntettünk. Ezen hivsé

géért, és „тумане“: Miklós Mesgernek noha mos- '

tani adományúnk kevésnek итак lenni; ‘mind az.

ál‘tal hiv szolgálatinak néminémifi _meg jutalmaz'ásá.

ra. Koos nevezeti’i Кап földet , Zabouch Vármegyé

ben , melly

Kúnoké vala, de most elpusztúltt, minden haszon

vétele-ivel, ’s hozzá ип‘гогашйбйшй1 azon határok,

mellyek szerént emlitett Kúnok b1rták, azon Mìklós

Mesternek, az ö maradékinak, és lvadékinak атак,

ajándékoztnk, örökös “на! birattandóc , más igalîá.a

' ’ п "а

f ,' ’

тамады: nélkül ki hóltt lng. és Gyò'rgy' ‘
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„ nak sérelme nélkül. ' Melly dólo'gnak bizonyságára ,

„ ’s örökös mfeg maradására ezen kétszeres pecsé

„ tiinkel meg erfösí'tett levelünket adtuk. › Adatott Tisz~

„ ICS atya Tódor Urjlsten kegyelméböl Györi Püs

„ pök, Udvari All-Kantzellárunk, kedvesünk, és hivünlc

„ keze> által. Uruuk 1296. Országlásunknak hatoçlilc

‚, Eszt. Novembernek hetedik Kalendáján. ` Ezen Mik

lós Fö-Ispány Cháholiak eleje lehelett," mivel 1505.

Eszt. »5, 165, annak neveztetik. '

§. _118. 1508. Eszt. Кора; Nádor Ispa’ny Fö-Iápá

nyi méltóíága ki tetszîk ezen oda itélö levele’b'öl:

‚д Mi Kopoz Nádor Ispány, Kúnoknak biráia, és Zoth

„ та’! Fö'-Ispánf adgyuk tudtára mindenéknek ezen

„ levelünknek rendében: hogy mìdön Gróff' Péter ‚'

‚‚ Jurknak ña, némelly f'öldeket, és helykégeket; Ze
‚‚ heres, 65 Sorolan nevezetüket, Zothma'r lVárme

„ ЁуёЬеп lévöket, a’ mi emberünk, és а’ Váradi Заем

,5 gyház Ká'ptalannyának bizonysága `által, Sándor

‚‚ Ruphain fiát t'órvényben idézvén, mint magáét ВЫ

п

l,

‚Э

n

З!

mellett keresné. ’5 а’ t. Mi мы: az igazság úgy

hozván magával; és‘Károly Urunk, Isten kegyel

méböl Magyar Ország Királlya parantsolattyainak`

eleget tenni kivánván , az elébb meg irtt Zekeres 65

`Чего/ан пёчй jószágokat, ’s f'öldeket, min; törvényes

igazság szeréntö Ноги} tartozókat, és Bóldog ’einlé

„ kezeli'i István Király Urunk, és László Király Urunk

‚, adományinak ereje szerint гей nézö jószágokat meg

‚, adtuk ‚(1115‘` Péternek, Jurk ñának , és ö utánna. 1e

„ endû örökösinek, Zothmár Vármegye négy Szolga

„ birájinak, és mindcn Nemesseinek meg eggyezésé

„ b'c'il, és eggyet értésekbül , a’ régi határok szerént,

„ mellyeket minden Миф-0501:, 65 szomszédok azokra

„ hajolván,` а’ mi emberiìnknek Gróf' Seychi Kbrám

„f nak’, és a’ Zothyzári tartoma'n'yból erre ki rendel

„ tetett, eggyik Szolgabirájának, és /Péternek Zothmá~_

„ ri Plebánosnak, úgy mint Váradi Káptalan által e’

,l

у „ dologra külön‘o‘sönY ki kiìldetett1 bizonyságnak jelen

„ lésében meg Наций , semmi ellenmondó meg nem

д, jelenvén. ’s a’ t. Költt Dorochgn Kis'-A_szszony üp

„nepének nyólczadján, Urunk 1508. Eszt. Timon

Sámuel Hazánk történeteiesztendök száma szerint iró

. la,

dòg emlékezeti'i lslván Király Úr petsétes levele_



_ sában 'elé \adgyuk.

‘,W'ÍWÜD‘" i ' `

ia, ezen Кореи csak nérnely lázzitók által, midön
Bajori Ottó magának tulaidonittani kivánta az Ország I

lást, Nádor Ispányi méltóságra választattnak irja,

de meg tzáf‘ollya f'ellebb irtt oda itélölevele, mellyet

mi eredetböl Budán а’ Királyi Kamara levél tárából

leirtuk , és a’ mellyben Róbert Karolyt Urának val'

lya; meg tzáfolja Pray hitelessebb irónk is , a’ ki az

Ottó országlásának már 1507.` Eszt. véget vett, és Kol

ler a’ Pécsi Püspökök le irásában/z. Rész. 297. lapnn

köz hitelii le‘véllel Károlynak Mag( ar Országi Király

ságra 1508, Eszt. Julius hólnapna . 17v Хай-11641511 lett

Koronáztatását megl mutattya, azéri'. ha Kopoz levelé

nek két hólnappal utánna lett kelését те; f'ontollyuk,

Károly Király alatt тем: hivatalát is helybe kell ha

gynnnlk. ' ` l* ' ‚

_ §. 129. 1510. Eszt. Ma'r emlìtett Tudós Lehoçzky

а’ Fö- Ispányqk sor-¿iban helyhezteti Mihai/yt, Ubulnak

iia't, Semyen nemböl valót, Jeles Kállay nemzetsé'gnek

elejétgkiröl mi is A§. 46.. emlékeztiink, de mivel Ko

poz mint Nádor Ispány, Jongelin, Muszka, Katona hi

teles iróink szerint, `а’ kik Jelçlevelekböl a’ Nádor

Ispâiiyoklajstromát ki adták, 1512. Eszt. még életben
vóll: , Mihálynak 1510.' Eszt. ‘две!!! F6  IspanysaigárólY

méltán kételkedhetünk; hanem Мини)’ uevezetii 1520.

Eszt. hogy Fö-lspány vólt, 151. látni fogjuk. Hogy

ez.Kállay `rlemböl való vólt, azon Jeles`Nemrzetségnek

levél tára bgzonyittya, de nem Ubulnak Mihály (ia,

hanem csak ugyan Mihály, Ubulnak unoka’ja, a’ mini:

Nemzetségének származásábais Ke'rz' helységnek le irá

‘

l

. §. 15o. 151.5:Í Eszt. Megint emlitett Tudós Le

hóczky F'c'i-Ispányok laistromábamteszi Наций, és

Rátol‘d nemzetségböl’ s‘zárm‘azatnak iria,A _a’ ki nem

egyéb- lett vólna, hanem Domonkos NádQr-Ispány,

Raithold nemböl való, a’ kit Hazánk történneteinek iróji

Hasznossy, és Pásztaí Лагуна!‘ ie nevezn’ek, és kit `Ros

nyó várossáról 1515. Eszt. Esztergomi Erseknek adott

 ìdományi levelében , Károly «Király mint Nádbr-lspánt

идти. De Tuclós Katona is Dausát Domonkosìól meg

külömbözteti, és a’ Jeles Kállay nemzetségnek levél

tárában is késöbbi eredeti levél vagyon, melly sze

‘ rénr:
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¿o »aix/yb..

»réntz „ Dausa Mester, Bihori, és'zobouchiilï'öqls‘pány,

'n

„ éls Zothmár, Zounuk, Krazna Váŕuiegyékben Király

‚, Urnak személyében rendeltetett külöuös biró, lstván

‚, nak , -Mihály Ubul fiának, ’ Semien, Napkur, Заем:

Michal, és` Guth helységeket, mellyeket Omode

Nador Ispány elf‘oglalt, viszsza. adattya, Bihar,

Zathmár‘, Zounuk, és Krazna Vármegyéknek Кбит

Л

Ю.„f séges душем“. Költty Scalaton 1517. Eszt. Te

yn

hat ‘Dausa akker Szatllmárba vagy F'ô.- IspzinyiI Шума!

hr-lytartója, vagy а.’ Királynak különös Biltossa le

hexeçt. — l

§. 151. 1520. Eszt. Hogy Szathrnárî megyének

Miha'ly F6 Ispánnya, a’ Jeles, ’s most is virágzó КА!

lay nemzetségnek eleje, ’s Mihálynak Ubul fiának

fia, és Ma'rk annak Al~lspánnya .va|a, azi'. a’ Királyi

iitélö Udvar álta‘l` helyben hagyott Kállay Nemzetségviek

Nemzet sora bizonyittya , és Kaprinay Gyi'iit. B. XVllI.

65. 64. szám alatt ki' гений‘, а’ hol e’ féle itélet 'tétel

vagyon: „Mi Май!‘ Zothmári I'spány, Mihály Mester

_„,nek Képe, és más ne'gy birák azonból, (Nos Mark

Сотез de Zathmár, P’iœ- мадам’: Mikaelìs, ct

„ alia' quatuor'Judz'ees de eodem) adgyuk emlékeze

„ ti'il: hogy mivel János Zakaxjiásnak fia, a" maga

,‚ Szent-` Egyházából némelly értéknek el lopása eránt

„ Chy-bának neveztetett István ellen, a’ Szent-Kereszt

›‚‚ f'el talása. iìnnepén ńiteles tanúkat elönkbe állitott;

‘ azon IstvánI реф; törvényesen kérdöre vétetvén azon

bizo'nysa’goknak bizonyitásit hitének le tételével el

„ lenzette. Mi tehát a’ felek úgy kivánván , és ma

„ gokra. önként válalván, azon f‘elek között gyalog baj

ъ, vivást itéltiink: hogy azon István tulajdon személlye

A, szerént viaskodgyon‘, János ред}; állittson bajnokot,

„ akár mellyiket, és leg jobbat. Бай vivás pedig lé;

’I

”

',I, gyen másod napi’a Sz Сей! iin-nepe után elöttünk.

д, Költt Zothmárba másod даров az elö ado‘tt ü'nnep шёл.

Hugyezen leyél 1520. Евы} költt, ki tetszik annak

végre haitásá'ból: „ Mi Márk Zothmári Ispány , és más

négy‘ bira’k azon megyéböl adgyuk'eml-ékezetiil: hogy

tegnap elött» пай!“ napon Joakim Abrámnak fia , Chy

„ bának neveztelett István ellen gyalog hai vivást й)

” ditván, és azon lstván ellen a’ bai vivásnak udvarán

„ hartzolván, бы meg gyözte. Mi is azért бы‘ bün

~ ‘Ещё

3)

,I
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‚‚ tetésiil az akasztó fára fel (“звездный rendeltiik, ’s

„ ezen halálnak nem'c által éi‘deme szerint. meg is foj

‚, raton. K_öltt az elö adott határ napon.' Uruuk 1520.

Eszt. ’ ‚ 1 \

I §. 132. 1521. Евы. Fö-Ispánynak tétetik PstI/zen

Mester, ma'ískëpv Petó, ezen Kállay nemzetse’gnek le

vél tárában talállfiató` Oklevélben: ‚‚ Nagy Méllóságń
„ Uroknak l‘iárolynak, Isten kegyelméböl Magyar Or

„ szág Dicsö Kira'llyának, Váradi Szent-Egy'házn’ak

‚, Káptalannya tartozó, és áìtatos тамады az Ur

,.I, ban. Nemes, és Betsiiletes férfìúnak Пенза Waj'

„ dának, és б: Vármegyékben általatok „насыщен

„ Birának hozzánk intézett ‘levelét vettük illyen szók

„ kal; Tisztes ‚ és betsületes f'érfiaknak , Vára'di

„ Szent-Eg ház Káptalan'nyának Dausa. VVajda, és öt

‚3 Vármegyé nek Király Ur által` ki rendeltetett birája

‚‚ kész bai'átságot illö betsülettel. István Mester, мг

д, hállynak Uhul fia'nak fia, és János az ö fia közelebb

„ mondák-nékiink: hogy Tamás Mester Dienesnek fia

„ правая F64 Ispánykñzelebb mńltt Sz. Mihály iin

„ ne e elött hatndik'napoxLl az б!‘ Bacha nevezeiü

n he ységét el roatotta; ’s abban каши ingó javaikat

z; naky Вода: nevezetü hel ségét is el rontotta." Azért

„ тйвиеззёёгеъкпей barátsaxgát szorgalmatosan kériük:

hegy adg'yát‘ok a’ Ti hizonyságtokat a’ mi emberünk

t; hez .Lörincz Mesterhez. Byllesi /Gergely fìáh-oz, а’

'u kik tudgy'á‘kumeg, és ki nyomozza’k az 'elöhozatcalbl

„ han az igaz'us'ágot, és miclön elö adandgyák nêktek

„ а’ történetnek renclgyét, Király Urunknak meg ir'á.

el-vitte. Azonkivül Miklós, és László, Dei-s fìai- _

„tok Köitt Debreczenben Sz. Miliály ngólçza ja."

‚‚ elött második паров, Urunk 1521. Eszt. i. реф;

„ emlitett Dausa Wajdának kérésére kedvezéssel ha

д, jolván, emlitett‘ Lörincz emberével Egyed-nevezetü

n Papunkat, Sz. György oltárjának 'Mesterét bizony~

„ ságúl kiìldöttíik képiinkbe az elŕihozattaknak lvég

„’ Не: vitelére.; a’ kik hoz‘zánk ‘(Банда térvén, egyen.

„ löen eléadákr hçgy emlitett Tamás_.lMeste1-'ferö

' hatalommal jììvén, emlitett Bach@ helységet, тыс:

” sz, Мини)’ ünnepe elött h’atodik парад el routotta,

és' abban találìt mîrlden ingó iavakat egészlen el vit

¿s megint másodsz‘or j'óvén azen Tamás Mester,

„ ет11‚

‹

n te’
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-„.emlitett Doboìs- helységet is elrontotta. _ А’ mint

„ mind ezeket a’ Papoktc'il.` az egyházi', ’s vîlági Sze

‘;, тёГуЫцЫ; `а’ Nemesektöl, /és Nerntelenektö'l., ШИН!

„ képp'en рада; Zathma’r Vármegyének Pe‘tthen Master

,‚ Fö‘- Ispány, és négy Szolgabirák által tartatott gyü

„ lésében .szorgalmatos nyomozást tévén, eképpen ‘3151

„ tákDausa VVajda emberének, ’s a’ mi bizonyságunk,

„ jelenlétében. Adatott Szent Gál napján;` Ururlk

„ 1521. Евы. Ezen Pethcn F6 lspány emlittetik Miko

11, Homok, és Nempthy helység'eknek 1határlevel'ében
is, а’ mintV azoknak мышь“ látni f'ogjuk.,v ‚

§. 155. 1522. Eszt. Ezen Vármegyének két Ispányî

nevezletnek Jeles Kállay Nemzetségnek Okleveleiben;

Az eg'gyi’l'c‘.` ‚, Dausa'Náçlor Ispány, Zothmári és Za

5, bouchi Fö-Ispány tilttya Bille, Lörincz, és LásZlÓ,

„^'Deers fiának részére Mihályt, és Lászlót, Sernényì

„ Mihály fiait, Mychousteluk, és/ Kozma  teluk hely

‹ ‚‚ ség'ek нашими elfoglalásától 1522. Eszt. Ezen

Dausát Náclor- Ispányok lajstromából ki hagyták, vagy

Ráthold Domónkpssal egynek lenni vélték Jongelin.

és Muszka iróink, de Tudós Katonalstván Domonkos

tól meg külömbözteti, és 1522. Ева‘; Мешок’ lspánynak

iria, melly me’ltósága, Is_ì'îîtl: 11cm Domonkos, de Má

ty_ás Kereszt neve több Oklevelekböl ki tetszik.

Mert ug‘yan csak Kállaiak мы táiraíban,1 1522. Eszt.
Vköln Perben idézö levélben, .emlékezet _Vagyon nem

`csak DuuscïMátya’s Nádor-Ispányról, hanem Elleus

Anevezetii _Zatlimáŕi más Ispânyról, a’ ki Dausänak Al

]spánnya le'hetett, a’»mint akkor szokásban vólt az

Al-ispányokat is Comes tzimezéssel tisztelni, mint

_. `1511. Mdr/f. а’ 'ki csak Képe (Vice) Mihály Fölspány

` nak vala,"annak neveztetik. A’ mi pedig fìgyelmetes
_'ségre iméltó, ezen E/[eus Egyházi személynek mondatik..

lDe az Egyliäzi személyeknek _világi tisztséget is viselni

Eleinknél, nem vólt ` szokatlan'. .mivel azok irástudók

vóltak. Ugy'14o9. Eszt. perf‘olyásban Gy'örgy Mester

Egri Kanonokot Komlódy László Ugyvédôjének (Ad

` vocatus) olvastuk. A’. I’erestóldókköztt is, kik nem

egyebek csak Fiskailisok щбЦаКсд а’ Zathmári Espe
vrest S' 124. eléadtuk, A’ `levél eképpen vagyon:

„ Nagyságos férfiúnak; Ваше Mátyás Nádor _Ispány

„пай, az ö Tisztelendö Uroknak, Ell¢us Szent-hEgy

\ . . _ ‚, arz ¿l
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‚‚ ház Mestere (Magíster Ecclesìae, Comes de Zalh- I

‚‚ ma’r) Zathmári Ispány, 'és négy Szolgabìrák azon

„ Vármegyébül kész szolga'lattyoka-t. Tudìa'x'a adgyuk

‚‚ Nagyságudnak: hogy látván böjt е1=б Vasárnapja

‚ man harmadik napon költt levelet', Zalhmáron, és

„ Nemplhibe a’ piarczon ki kiállattuk: hogy Pál és Be

‚‚ nedek, Belenichnek бай а’ közelebb jövendö Nagy

„ böimek közepén elöttetek, István Mesternek, Mihaly

‚, Ubul fia fiának részére meg jelenni, és`azonnal fe

„ lelni tartozzanak. Költt Darahon Böjt elsö Vasár

,‚ napja után, ötödik паров, Urunk 1522. Eszt. ltten~

neveztetett Elcus vólt Miklósnak fia, és Gulhlfcled

nemböl vette eredetét, a’ mint látni {так Méltelek,

és _Gorbach helységeknek határlevclében, házas 1"ér~

fìunak is lenni kelletett, mivel három ,fiai is‘ottan elö

'számlaltatnak Dausa pedig még 1525. Eszt is f'ényes

hivatalokat vìselt. Мех‘! midön a’ f'el támadott Dalma- `

ták ellen Sóvári Soós nemzetség elejét a’ Királyi tei-

borba meg hivta, ìllyen tzimmel diszeskedett: „ Mi

„'Dousa Mester, Kîrályi Felség Képének személlye

‚‚ (Vice Regíae `Majestatz'.: persona) Fö~lspánnya,

‚, 65 Birája б: Vármegyeì Nemesekneká Bihornak, Za

‚, boulchnak, Zathmárnak, Zemlynnek, és Zounoknak

‚‚ e a’ t. költt Bezermeenben 1525. Eszt. a.’ mint

Zemp. Varm. Törten. §. 47. meg irtuk.

§, 154/1549. Eszt. „ Andrés Mester Székelyek

„ nek, Brassaiaknak, Zathmáriaknak, és Marmaros.

‚, liaknak Ispánnya (Comes) I. Lajos Királynak param

„ tsolattyára, Lupus nevezetii fôldet, mellyet a’ ìVald~

„ hitii> Szászok el foglaltak vólt, Jánosnak, Gegus ñá#

„ nak viszsza adgya.; A’ mint Tudós Eder Jósef Кё

roly az Erdélyi tört'énetekre irtt észre vételeibe Sze

benbe 1805. Eszt. 35'. lapon hitelesen ki “На, Ezen

Andi-ás Apóì‘ Nemzetségnek eleje vala.

§. 155. 1551. Eszt. Talán ugyan azon Andrés

Lachzlf fd, szaîhmárî FÖ-lspány Konth Miklós Ná

dor. Ispánynak yallató, 65 $2аС11т6г‘- Némethiek levél

táraíban lévö eredeti levélben igy emlittetik: ‚, Mi Mik

„165 Magyar Országnak Nador-Ispánnya, 65 Kúnok

nnak biráia. adgyuk emlékezetill: hogy közönséges

5 gyülésünkbe, mellyet Zathmár, és Ugocha Várme

_ _, и Ёуы‘
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ján Gclenyus helysêg melletŕ tartotttmk, Domonko!

Jánosnak fia, Nemphthy várossának birája, a’ шаг‘,

és azon város polgári11ak,"s lakóinak `nevében má

sok köziil fel álván, nékiìnky 'elenterter Ногу _a’ mi~

ólta esak mostan élö emberek emlékezhetnek, Za

moszegh, és Chenger, Zathfnár, és Nempht'y váro-v

„ sok között szabad menetelek ‘Мг, hanem csak mo

_„ stani Зайти"! Еб-Тэрйпупад, Andra'snak, Lachzk

„ jîánalf, és Székelyek Ispánnyának ideje ай“ olly mód

Ь, dal f'el bnntatott: ho y ha valami Kereskeclök, vagy`

‚‚ más útazó emberek amos -zeghre jövén által men»
„l ni yakarnak, azonnal Еда/2:16 Mcster, Abráhámnalë

„ fia, Andrés Mesternek nevezett Zathmár Vármegyé~

‚‚ Ьеп Al- lspánnya'vámot‘vévén tölök Zumos-Zegnél

által mermi nem’ engedi, hanem Chenger f'elé шеп

ni kinszeriti, és 'ottan második vámotl ŕajtok csikork

ván, Zathmár f‘elé hajtya, ’s A‘ottan megint harma

dik vámot vévén а’ 2атоз~ vizén által bocsättya;

kérvén minket: hogy Zathrnár Várme yének Szolgaó

és Eskiilt birájit tudakòzván, vallan?. 'meg va’ fel

lyebb irtaknakigazságát. А’ melly Szolgaes Eskiìt'h

biráji ugyan nevezett Zathmár Värmegyének az ö

hitek Мак, mellyel az Istennek, és àzon hivség

ala'tt. mellyel а’ Mi Kîrály Urunlmak, ésa’ Királyî

Sz. Koronának „мы“, az ígazságnak'nés valósa"g~

nak ki mondására kinszerittetvén, ’s az Udvözitö Ке‘

resztnek f'áját illetvén , egyenlö szóval „помпы hogy

az emberek emlékezetére nevezett három vhel'yen,

аду mint: Zamos-zegh, és Chenger mellett, és

Zathmár, >és Nemphty vá'rosòk között meg 'fizet'vén

a" vámotjszabad menetel "Мг, `ham-111 csak nevezett

András Mester háron‘iszori Уайт 'fizetés miatt azon

menetelt el rontotta, s’ fellebb irl: гп‹$с1оп`тев_"гй1ь

romana. A’ mellyeknek bizónságára a’ mi, és a’ ne»

темп Szulgabiráknak petséttyével meg erösitett levée1

liinket adtuk, a.’ köz igazság azt hoz'ván magávah

Költt `i'levezett Cyiile’süńknek ne'gyedik napján,‘a’ meg

nevevett helyen. 1551. Eszt. ` '

И

„

‚Э

i,

I,

I,

7,

Э’

,ì

)5

ì,

ń-v‘w.

vvvußäl‘fßäi

l £5,136» 1566. Eszt. Tudós Eder Károly мы‘ az

Erd ly'î Szász'ok hajdani jussairól Bécsben 1792 Eszt.

4ki bocsä'tott Könyvében 177. lapoń megint elé «а egy

_ ` S‘záth

»u

gyék Nemesseinek Sz. Jakalà Apostolnak nyólezach
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Szatbmári Fö-Ispányt, midön ‚, I. Laîos Kîrály az

‚‚ Ex'délyi f`o'ldön lakó Szászok hét s`zékìeinek régi jus”

„ sait», тамады: Királyì levelével meg erösiti 1566.

‚, Esz: “ annak hé f‘ejezésén alá irva neveztetik: „ Mzk

„ Iós, .néhai Is-tván VVajdának fia, Kir'ályi Székelyek,

u Zathmáriak, Maromorossiak, és Ugochaiak Isp‘ánnya.

§. 157. 1581. Eszt. Ван‘ Wejda Marrßarossi, Drdg

az ô öttse, Zathmári Fö-Ispányok, és Oláh János az

ö testvérek tanúkat vallottak Leleszi Konvent bizony

sága, _és Király emberealtal, János, és László _, Bol

chui Jakab бай ellen, а’ kik az ö réttyeket Bees hely

.ségnek határán el foglallák. Ezektöl származott az

után Szathmár Vármegyei nevezetes ßéltheki Drág y

nemzetség, a’ mint Béltfhek m'ezö várossáhak le irá

sában elé adgyuk. Balk 1585. Eszt. Fi'i-Ispány Vai

dájának is neveztetik, ‚мну hivatal azon vidóben 2652

ló allya'nak Vezérjét tette 1597. Eszt. 2. Törvény Czik.

szerént: „ Maria laten kegyelmébül Magyar, Байта‘,

n és Horváth Orsz‘agoknak Királynéja. A’ maga lli

,‚ veinek Leleszi kenvenmek egésséget, és kegyelmet.

‚‚ Mondgyák nékünk Balk Zatlìmári lspánynak Vajdája

„ (Wajvoda Comítl's Zathmarìen.) Ещё)‘, és `János

„ az ö testvérjei: Воду ök bizonyos Акт/ив nevezetii

‚‚ várnak, melly Zílagságnalf kerületében f‘ekszik, és

„ hozzá tartozandó helységeknek birod'almában bé

„ akarnak menn_i_ ’s a’ t. Adatott Budán Kristus fel

„ támadásának Unnepén 1585. Eszt.

§. 158. 1405. Eszt. Tudós Wagner Kái'olynak aga

zati gyi'ijteményében Chorom János`v Zathmári Fö~ls

pánynak iratik. Ez kiilföldi eredetü lehetett; тег: Kolòolsaforßßzabad Urának mondatik, az után a’ Deve

cseri jószágot ’Sigmund ,Királytól adományúl nyervén,

давай: Devecheri Choromnak irta, de unokájáha,

yugyan csak Jzínosba. ‚Ей ágon люди szakadott, az uno

ka leányi рейд; Dorottya Gy`ulafl`y Já'noshoz, Anna

Balassa Istványhoz, Margìth Nádasdy Kristof'hoz. Ka

talin Turzó Zaniszlóboz mentekI férhez. Kétsé kivi'il

táma‘da's 'lévén a’ hazábanl’Sigmond Király e len, a' _

mint az engedetleneknek adott közönséges botsánalt 'a

д’ шпёпу lgönyvbe bizonyittya, és'§. 51. meghirtu ,

` чдёу

" l
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hogy a’ pàrtütöket meg zabo‘láz'zà, ezen kiilsö Országì

hivét a’ Szatlimáriakhoz küldötte kórmányozónak. _'

ё. 159.' De nem'sokáig штаты: ezen kormányo

zásai, тег: 1408. Eszt. már Báf/zory Pét¢r`§. .51. mint
AF6 - Ispány igazgatta. vezen Vármegyét, а’ ki a’ ’Sig

топ‘! Király enenegerjedeu ujjabl@` iámadgsr сниму

György Al~lspá11r1yával le csillapitotta, és Cseh Or

szágban Bertalan’ öttsével a’ Husszitákkal lett -csatában

elesett. ' f

§. 14o.l 1425. Ева‘. см; Gyò'rgy Fö-Ispänyi iii

vatala ki teîszik ’Sigmund Királynak azpn Leleszi kot-1

„мы; intézett parantsolattyából: „ hogy "a’ Király

emberével tanú vailagást, és nyomozást tegyenek:

miképpen Csáky Gyò'rgy Szathmq’r Vármegyei Ед

„ Ispa'ny Wethéssy Jakabnak Terem nevezetü hely

„ séget el pusztitotta, jobba’gyit meg fosztotta, ver-et

„ te, és meg sebesitette. Ezen Csáky Györg 1402.

,‚ Eszt. Székelyek Ispánn'ya. 1426.l Eszt. nem csaV Zath

márnak, de Ugochának, és Krasznának is Fö ~lspánya.I

vala,7 a’ mint azt Ugócha Vármegyének le irás‘ában 54.

i)

l’

` lapon meg тёмный, ’s a.’ mint Szentiványi Márton

elegyes munkáiban 8. lap. f‘el jegyezte, а’ Rigó meze

jénI a’ Törökökkel lett ütközetben végezte vìtéz életét.

§. 141. Hogy 1444. Евы. Ba’thory István, at’ki

’Sig'mond,v Albert, és I. Ulászló `Királyok alatt vólt

Királyì Fì'í- Asztalnok Мене“, az >után Országnak Fö

birája, és Zathmári Fö-Ispány, a’Vannaì veszedelem

be, a.’ hol az Ország dandárj/át vitto, el esett;>`arról

Thuróczy nagy dicsérettel emlékezik. _.

ё. 142. 1455. Eszt. Hogy Csálfy Fere‘ncz, §. 140.

emlitett Györgynek fia ezen megyébe Fö~ Ispányi hi

iratalt viseltt; azt Tuêlós Lehóczky a’ те; nevezett

helyen fel-jegyzette , ujánna pedig 1459y `Евы. а’ Fö~

Ispányok sorában helyhezteti R-ima-Széchî Széchy Já

nost; de а’ Kìmílyi itéli')~ Udval‘ elött f'olytatott per'ben,

noha ezenv régi пешие]: minden Oklevelei keziinkben

' lévén, ‘аптек nevez'etes 'férfìait f'eljegyzettük, és- 'Fm

dós Weigner Как-01)’ barätunkal a’ Nemzet sora ki adás

vége't; 2. Tized. 9. Тай‘. közlöttiik, az0k'között~rr‘ind

’ — ' az'ì
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az ákltal Széchy János SzathmáriFö-Ispányra nem akad

щи . ' —

§. 145. Azon Tndós Wagner, a’ hol Báthoriàknak

Nemzettség Sòrát köti, 1470. Eszt. Báthory Lászlót

teszi Száthmári, és Zarándi Fö-Ispánynak, a' (‘6165

ségét Berzeviczy Ersébethnek nevezi.

§. 144. 1477. Ba‘thory Istuán Ország Fö-birája,

és Erdélyi ‘Чаша Visel‘le ezen Vármegyének f'ö hiva.

talát. Vólt ez a? leg hiresebb Fö-Vezérjei Кбит Má

tyás Királynak, kiröl a’ Maróthi jószágról adott Ki.

rályi adomány levelében~m0ndgya: „ hogy ö Za.

„ bach várát а’ Törököktül meg vette, hogy Beati-1kg

„ felességét ö hozta el Olasz Országbúl , és midön a’

menyegzöjé: vele tartaná Mátyás ‚ hogy akkor a’ Tö

rökök гей rohanván tartományira, ó 45. ezeret le

vágatott közzülök, hogy ö Bazarádot а’ pártog Ha.

vas-alf‘óldi Vaidát a.’ Királynak hivségére kinszeritet

,‚ te.“ 1495. Eszt. meg hala, 65 Bálhorba temettetett

ezen márványi reá~irással:

7J

’à

D,

f,

(ай Curios vita Убей, probitate Catones,

/Eqvavitqve Numam religione Dei.

Nam coluit verum prisca. pietate ‘Гепатит,

Et nunqvam dornuit foe‘da libido virum.

Hic capit Alpinos, Moldavos protegit idem,

Sangvine Sylvanos et tegît ipse suo.

Egregius Stephanus, saevos qvi pectore Turcos

Prostravit toties, hac requiescit humo. Г‘

At Vos О! Bathorum gens! hunc lugete parentem, `

Nam Bathorum cecidit firma. columna Domus.

,Az az:

A’ ki mértékletesebben mint Curimsok éle,

És Catónál kegyêsebb vólt,’s mint Numa lstent féle;

Маг: ищем“: Ég ígaz Urát régi Szent hittel,

’S kit eme buia szerelem rabs‘ágára nem vitt‘el. `

Oláh Vajdát Királlyának engedni‘ kötelezte , f

Moldvát örzé, 65 Esdélyt-is önn vérével ‘едет,

магуупег Bárhory István! ki sokszor vér tavában

’ Ólte a’I dühös Törököt. n „шт е’ f‘öld gyornrábarx.V

Bmwry Nemzettségl siras Atyádat, hogv тех-1116

A."sirba; ’B ez erös Osëlop a’ нашьыыашаг
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Ez nö'telen дека: élt, és a’ teste тамады nem szen

vedett , a’ mint Timon irja. 

§. 145. 1494.Eszt. Helyébe Fìi'lspaínyi танца?

ra emeltetett Ц. Ulászló Király által ваты,’ Andrés,
a’ mint Buyak váráról 1495.v Eszt. КБ!!! Királyi ado

mány levele bizonyíttya. Ez melly nagy lelkiëi férfiú

lehetett? az Ecsedi várár‘a, mellyet meg eri'jsített, té

шеи reá irásból meg itélhettyiik, melly illyen va

la: ‚, Nagy lelkii \( Magnanímus) Báthory- András,

‚, Hazájának attyaíneg építette ezen er‘össéget а’ ma

„ ga. hazafìainak meg nyu vására, és ‘oltalmá‘ra, ail-ì,

,‚ ralláwán : hogy a" bé esség közzé uëha férkez

„ het a’ háború, és vîszszalkodás. Ez kéyi a’ maga

„ maradékìt: hogy a’ Ba’tor névriil el-nef'eleilkez

„ zenek , eggyet értök legyenek, тег: az eggyesség
„ által kis- dolgok nagyra nönek, az egylenetlenség

„ által elenyésznek. Azután: hogy а’ keresetet el ne

‚‚ vesztegessék, mert nem kissebb erk'r'ilcs a’ kerese

‚, tet meg-tartani, mint azt ‘ószve gyi'ijteni. Utóllyá

‚‚ ra: szenvedgyetek, és ójjátok magatokat; тег: el

,‚ távozni a’ gdnosztúl, és jót cselekedni, boldogsá

„ ga az embernek. ‘ Y l

§. 146. 1514. Eszt. Báthory G_yò'rgy Királyì Fö
Lovász Mester, Szathmári Fö-Ispánynak ‚метан em

litett Tudós Lehóczkinak lajstromában, a’ ki 1514. Eszt.

alá irta a’ haza t‘órvényét. De Györgynek Fö-lspány

Iága. méltán, és annyiba. kétséget szenved: hogy

§. 147. 151g. 1520. Eszt. Bálhory Gy'ói'gy Királyî

F6 -Lovász Mester, és Somogyi Fö  lspány még élet

— Ьеп lévén, Báthoriaknak azen eggyezésébe'n, melly '

által „ Báthory [вида Nzidor - lspány, és Temesì.Grof',

„ Báthory Andrés Zathmárz’ Fö'- lspa'ny, és Nándor

. ,‚ fejérvári G'rói', ßáthory Gy'o'rgy Fö- Lnvász мены‘,

,‚ >és Somogyi F6  lspány leslvérek, Rozgonyi Ístvzínt,

,‚ ifìabb Jánosnak flát testvérieknek örökbe fogadgyák

ß II. Lajas Királynak reá~álláiával úgyf; yhogy Bátho

‚‚ riaknak fiú ágon lécndö шар/(Ж szakadtával, az

„ Ecsedi, Báthori, Majthényi, Gyarmathi , és Meggye

`_., si Ui‘adalmaik Rozgunyira‘ szállyanak Buda'n Sz.

„ András Apçst. napján 1519. Eszt. én a’ Bathoriak

ere~
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ëŕecleii, ’is-a’ Királyi Kamal-a levél tárában МУЗ osi-

tally'ában-is Báthory Andr-ás Sz'athmári Fö^lspánynalf

tétetik e’képe'n: „Mi Lajos Isten kegyelméböl Magyar,

,‚ és Cseh Országoknak Kìrállya. ’s a’ t. позу а’ mi

„ hivi'ink Nemes Werböczy
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val egyiitt.

minder! "ат 1

[stván мы“, а’ mi

személyes 'elenlétiinkrlek llelytartója,` az'on Kiŕályi

Személyün Не: iárulván , jelen lévén hasonlóképen'

ottan Nagyságos Báthory András, a’ mi напишем

_vári erösségünknek Bánnya, és S'zathmár Vármegyei

Fö-Ispány, 'azonkivïil Nemzetes‘lstván , мы Mi'í-À

klósnak, László., „Иное ‚ és Péter, néhai Zanimlóii’y’`

BáthoryJánosnak Её az alább meg агата jó‘szágoka

па!‘ шмпуа: helybe‘ hagyván , elônkbe adá: hr.'gyr

midön ö.Sz.Fábián, Sebestyén Mártyroknak leg kö.

zelebb múlt üxmepén , "s utánna. következett паромы

azon alkuvásn'ak ereje sz'erint, melly' 'l`¢.'kìi11;etes,` éâ

Nagylágos Báthory István, печени! Magyar 'Orszáf

gunk Nádor- Ispánnya, és Temesi Gróf, azonkìvůl

Báthory György Királyi Fö-Lovász mesterünk, 65

Somogyi Fö- Ispány, а’ meg nevezett Báthory Andráä

testvérei köz'ótt egy reszrül, más 'resz't‘iìl pedlg Nemi

zetes Zanizlóff'y, Báthory Istlván ‚ László ,- János ,- és'

egyébb attyafiai каши, а.’ néhai Nagyságos' Meggye;

sy Morócz István, Szallimlár .Vármegyében, és edi

dig a’ meg nevezett Bátlfiory‘ István, György, é5`

Andrés kezénél lévö jószág'oknak fel. osztásáról csak

ugyan elöttünk'bé vallatott,l elöhozott lVIeg'gyesïvfvŕle-

zö-Városuak, és Ищут! Kasté‘lynak, Vára'llyai Mezö-Y

Városnak, Ваши: ‚ Udv‘ari, Zent-Marion, Ара ‚ ASza

mostelek , Berencze‘ , Josypháza, Újváros, Vámf'alu ‚

’Ка11п1142а , Lekentze, Tharsólcz, komorzán, Bikzad,

Theré'p, Buiánháza , Kís .Monyorós, Thúrvékonya ,

Felsö falu, как“, máskép Rákos, Sebespátak ‚ llo.

ba, Sykarló‘, Fekethépatak, Mono-stof,- Bartf‘alva,

Buják, és Tótlifalú l1elységeknek helyeire тише

Báchory. András, és Zaniz'lóff’y I'stván .j Lásïló i Já=

nos, és Péter jelen létében ki _ment vólnd (liteit

маме 'oszcatnak а’ meg: nevezet: jóâzágok. Bacher

‘Zanîzlóffy ágak között, а’ ber, és serrés dézm l

А’ Zynyérî, és Meggyësi iobbégy’olë

és rév bé‘r fizetéstöl тете té'têtńek,

a’ ваты“ erdöbe, BatiZi д Нами g Kaki, é! Stent:

Mártonyi jobbágyolcuak siabad maklwlíi êtiâediêf-llé.

G а Ai
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Az Avassági keri'ilet, és a’ havasok kiilönösön azv Ura#

ság számára meg hagyatnak Zúgó pat'aka, 'és нам‘.

pataka forrásokig) ,‚ költt Вашим‘ mezö városában Sz.

„ Pál forclulása шёл leg közelebb köv`etkezett Szom

„ baton, 15420. Eszt. Ezen Ba'thory Andreis, midön

152.1. Eszt. Sulimán Török Császár Nánd0rFeiérvá

rát ostrommal fenyegetné, mint Nánd0r~ Fejérvári

Bán, és Gróf' azon erösségiiek meg tartásárafö маг

parantsolóúl нашем“, de az от“; lévö Kapitányok

'Tör'ók Ваши! , és Hedervziry Ferencz nagy meg {Манса

‚дёвза1 ötet bé nembocsátották; Sulyok Balas, Szath
rmah* Vármegyei eredeti'i Ezredesnek tanátsa’bul, azt

okúl adván: Воду Lajos Kìrály sok hó реже! ne'kiek

tartozna, úgy hogy Báthori András viszsza terni Шп

telenitetvén , amazok Nándor  Fejérvárat a’ keresztény- —

ségnek nagy kárára gyalázatosan el „шашек: lst~

vánfï`yb7. Köny'v. Azután 1526. Eszt. а’ Mohácsi Ш:

közetbe jelen vólt. 1527. Eszt. mint Szatlimár'i Fö-`

Ilpány mikép Ferdinándu Király hivségére meg eskii

дат? §. 65. elö adtuk. от Ferdinánd Király a’ ma

ga kor‘onázásakor Székes Feiérváron Tárnok- Mesteré

tette, és az után való Eszt. mikor а’ KirályI Regens

Purgi Német-Birodalmi gyi’ilésre ment мы, Báthory

Andrásra Eggyikre bizta az Ország dolgait. Elsö Fe.

lesége Kállay .Iános leánya Borbála, második pedig

Rozgonyi мы“ leánya Katalìn vólt, kivel hat (Ладен;

maknak, Csicsvának, Varanónak, Mogyorósna’k Zem

plény, Csere’pnek ßorsod, Rozgonynak, Aba- П], Tho

rának,Pesth vármegyékben birtokába Иран.

'§, 148. Ezen Andrásnak Rozgonyi Katal'intól Szi'i'- '

Идеи 1е,‹;-бге%еЬЬ fia Bril/wry Bonaventura 1555. Eszt.

Szathmári, és Szabólcsi, az utzín Som0gyiFö~Ispány,

Tárnok Мент‘, Ország Fö-birája, а’ Magyar Hadalc

Fö-Kapìtánnya, és Erdélyi Vajda, Ferdinand, és

Makszimilián Királyok alatt dicséretesen viselte fj hi

vatalait, a’ kinek mivel a’ Magyar Kamnáknál nehéz

ki- mondásu keresztneve vala, közönségesen Bar-:111

nak, az az .dndljásnak hivattatot't. Atzya példáját

követvén , Zi is Ferdinándho'z állott Zíápolya János ellen.

Oct vólt Bécsben 1555. Esrzt. Thurzó Elekkel , ’s má

sok'kal, mikor Ferdinand Mahomet ,Csauzt Török Кб

vete: igen Генуе: pompával halgatia , és ott а’ Kiifály

' - ` jo‘ab
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jobb keze Áf‘eliîl (Шок. 1‘442. Eszt.- Buda várának sze‘

rencsétlen ostromán Joakim Burgus Fejedelem FiS-ve:

zérsége ala" @gy CSoport lovasságot vezérlett., és a

Törököknek Magyar Országbúl léendö ki verettetésére

`Zrinyi Miklóssal, és Werböczy lmrével öszve szövet- _

Киви. 1545. Eszt. az Országnak Fö-Vezérlö Kapitän

руд választatott, és hoz'zája Szathmárba Szirmay György

Osünk Kávasi Várnak Kapitännya köveltségi'il Инде

te“, а’ mint Ugúçha Vármegyének esméretében 16.

lapon, és а’ Honnyi törvénybe 15. 20. Tzik. 1547. ol

vashatni. 1545. 55. Tzik. hozzá adattak Паб - Mesterekl

és Tábla.- Birák, kik a’ Tiszán-túl, és innet való Уйт

megyéknek pereit el-itélték. 1549. Eszt. mint- Királyi

Её - Tárnok Mester, Szathmári, és Szabólcsi Её - Ispány

iratik, 1550. б vette гей Váradon Mártonosi György

baráiût: hogy Isabellának kirekesmtésével Erdélyt ál

tal adná, az ö j_ószági 1555, 18, Tzik. Székély Lukács

és Erdödy’Péter birtokábul ki szabaditattak, és 1556.>

12. Tzik. Ersek-Ujvárnak meg erösitésére forditattak.

1556. 54. Tzik. mint Ország Fö-Bit‘ája törvényt szol

gáltatott felsö Vármegyéknek. Zápûlya JánOS ÖZVç'

gyének le csillapitásában a’ Felséges Ostriai. Uralkodó

Ha'zhoz тащит az ö nagy érdemei ki tetszenek csak

ezen levélböl- is : „ Mi Keresztel't'i János Castald „(195

‚, sanai Markéz, leg fényesebb Fejedelemnek» ’5 Ul"

‚, nak Makszimiliánnak Lseh стада Királynak hadi

‚‚ helytat'fója, ’s 'F6-vegen. мама Татё9‚ Foga

,‚ ras 56166116;- szabad Ura, Vas Vármegyének Fö

‚‚ Ispánnya. Ома; Ires-111114..,~ выюгу Andrä.,

Zathmár, e’s Zabólcs Vármegyéknek Fö-Ispánnya,

Királyi Fö-Tárnok Mester, F6 - Kapitánnyai, és Biz

tosaì, a’ Rómaî, Magyar, Cseh, Ваши“, és Hor

váth Országi Felségnek_,vally1_1k ezen levelünkhen:

[ходи mivel Tekintetes, és кат/55505 Petrowich Pé

ter Ur, Temesi Gróf, és Magyar Ország alsó rés’zei

nek - Kapitánnya>r annyiszor` elle-nt allott, és ma

gát sokf‘éleképen Богдана a’ Legfényesebb Királyné

nak, 'és az ö íiának aìkujában; hogy azoknak dolgai

ban, és végzésében neh-ézségeket ezêntúl печа

Iállyon , azon leg f’ényesebb Aszszonynak Keresztenyi

„ rezí  állásával eltökéllettük: hogy emlitett Gról' U»

‚, nak ellenkezése _semmi gátlást nem tehetvén, mind

n azok, a’ mikel azon leg-fényesebb Aszszonynak a’

’ ' ‘ hit `
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s hit része, ¿s az Opoliaì немцы; eránt, melly

„ az ö Наша}: általadatik, el végeztünk, ezentúl meg

L', tartassanak, ’s me'g másolhatatlanok I_egyenek. Melly

l. nek bizonyságár'a adtuk pecsétiinkel, ’s keziìnkalá

д, irásával meg erösített levelünket. КБ!“ Thewwys

v Mezövárosban 2o. Juliusb. 1551. Eszt. Ugyan azon

a.’ napon Báthory András Isabella Királynénak вза

bad meuet levelet adott: hogy Kassára mehessen , és

` Onnét Slésiába, az Opoliai Herczegségbe tisztességesen

vezettessen. 155.2. Eszt. ßáthory Andrást Ferdináncl KL

rály Erdélyi ‘штамп tette, és azon Szamos-Uivári

Várat, mellyet György Barat Váradi Piispök épitett.,

de az ö halálával a’ Királyi‘ Felség részére él 4631:!

taxon, nékie, feleségének, ’s házi cselédgyének laká.

ай! áltahepgedte. Bécsben 8. April. 1552. Eszt. azért

Шума! szerént ki adott levelekbene’ féle tzimet véseltt z

Ь Mi Báthory András, Szathmár, és Szabólcs Vár.

,‘,' megyéknek Fö - Ispánnya , Királyi Fö-Tárnok Мета‘,

, Erd'élyi Wajda, és Székelyek'lspánnya. ’s a’ t. 1553.

V'szt.. De ezen hivatalzit ugyan azon Eszt. súlyos be»

tegsége , és öregsége miatt Ferdinand Király „дым

mével kéntelen vólt le termi §. 71. Orsz'ág газ-вам,

`ának 1556 Eszt. tétetvén, beteges létére sem (2561:

kent' meg elöbbeni hívségében, a’ mint Gregoriánczy

Рай! után `1558. Eszt. §. 74. meg irtuk, és még 1565..

Eszt. Makszinjiilian Királynak Koronáztatásán jelen vólt

§. 76. 1564. Eszt.` mint Огней; Fö- Birájának alá {гс

‘ 1`1eve hivatalos levelében szemléltetik. 1566. Eszt- S01

mogyi Fö- Ispánynak iratìk, és azon- Eszt. mid'c'in-köisz-l

vényes lábaìn már nem járhatna, kar~ széken hordoz

‘ат; magát a’ táborba, ‘s ottan “гудит, szorgalf

matoskodván, ’s bölcs. hadi vezérnek minden köteles

идей: bé töltvén , súlyos betegsé'gben esett, és a’ Di-l

. vényi várba vitetett, a" hol érdemekkel tellyes életé.

nek 4. Octob. vége lett, és a’ Maria -Tháli elsö Не’

‘шеЦУЗг. Pál Szerzetének templomában temettetett.

Istvánffy 25. Köny. Az elsö feleségének Thurzó Акций‘

pak halála után , annak szoba leáhyát Mindszenty Kn

“Нм vette vala el, de seni eggyiktöl, sein másiktól

gyermeke nem maradott. Ó 'épitette ama nevezetes

Báthori templomot is, a’ mint most is látzható гей, irá

да Ыцтуйцуа; a? templomhak Déli ajtaja f‘elett: „ A'

‚‚ Nagy тете!‘ dicsöségérnés az ö» Nagy anni?.

t¿na
a l
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‚‚ nak .Szi'iz Mariának , és Szent  György мам-ми

„. tiszteletére Tekéntetes, és Nag'yságosßáthory Andreis,

„ Andrásnak fia maga köliségével talpkövéti'il epitel

‚, te ájtatosságra. ’

§. 149. 1567. Eszt. Bandinak testvére Bálhory

Mz'lflós nem csak Szathmári, és Szabólcsi Её - Ispa'nnyá,

de Ország Fïi -birájává is Makszimilián Császár, ’s

Király által tétetett. 1569. Eszt. az Ország gyülésén

` jelen vólt §. 79. 1575. Eszt. Somogyî Fö ~Ispánynak

is neveztetìk. Ez is Ferdinánd Császárnak, ’s Király

nak nagy hive vala; тег: 1564. Eszt. Zápolya János

’Sigmondnak Ecsed тайга ellen tett fenyegetését min

den félelem, és tartózkodás nélki'il тек-‘типе, és

midöh aZOn Vára ostromoltatott, а’ Várbéli Kapitän

nyának lakadalrni mulattságot канон, és mivel az

Ostromlás sèm шаге“, sem vendégit nem akadályoz

ища, az Ecsedi vár micsoda nevezetes erì'ísségi'i vala?

сваи abbŕil is meg itélhettyiik. Nagy Bányai Karácson

dy Gergely népámitónak támadasát ö le csillapitotta.

lstvánffy 24. Könyv. Hanem 1585. Eszt,'pajzán` lovai

által .el ' ragadtatván , ’s lába` szárai öszve vtörettetivén,

keserves, és meg nem érdemlett halált sze11vedett,ki_

rölvlstvánify 26. Könyv. mint ritka erk'c'ilcsi’i iglaz f‘ér«

ñúról dicséretesen emlékezik. A’ Temesvárnál el ese‘tt

halhatatlan Hös Losonczy István leánya A111111` vólt

felesége, kitöl semmi gyermekei nem maradtak.

§. 15o. Ugyan azen 1585. .Eszt. Báthory Miklós`

halálával meg üresedett Ország Fö  Birói, Szathmári ,

`Szalïnálcsi, és SomogyiFö- Ispányi hivatalokban Rudolf'

Császár, és KirályBát/zori Istva'nt, Györgynek {iát

helyhezlette, és Melith Istváu Kassai Karnarának Fö

lgazgatója által Göncz Mezöi/árossába hivségére meg

hiteltette. lstv. 26. Könyv. Ezen lstván Honnyi 161‘

vény szerént (1588i 5o. és 1604. 8. Czik.) Ecsed-Várát

ìngyen tett munkáji által uj‘ra' mèg-erösilette. 15964 a’

Keresztesi nevezetes ütközetben jelen vólt; de a’ mit

b’en'ne Istvánfry nagyon kárhoztat, elöször a’ Helve

tziai „наш, az után 1605.*Eszt, Bochkay Istvánlwzl

álván, a’ közönséges hittöl, és a’ töryényes Királlya’

пак hivségéti'il is elállott, és Ankreiter Nemet eredeli'i

szolgája мы a’ Királyi pecsétetis Инна küldötte, ’s

' ’ nem
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'n énytelen a'gyból egy

‘ v gsö rendelésében emlékezik.

104 “ЧМ” y

nem‘sokára meghalálozott. Istv , 34. Könyv.

Ecsedi ágból utólsó lévén, feleségétöl Homonai Dru

geth Frusinától semmi törvény‘es maradékot, csak 161‘

Pál nevezeti'i ßút hagyat, -kir'c'il

Il. Mátyás Király 1614.

Lszt. jóvá hagyla, és a’ Leleszi Konventnek meg pa

ralî'tsolta: ‚, hogy Бай/1912 Pa’l, néhaì Báthori 15:96!!

‚, nak Zábgyermeke (Nol/zus) Possay ’Sigmond, An

„ kreiter Mihály, Béezy Lörincz, Kerekes Benedek,
,‚ és G örgy, László IBoldîsárJ és Barbély Péter Ud

„ vari givei (Familiares) az ö végsö rendelése szerént,

„ Királyi helybenhagyással, a’ Debi, Lykarloi rész

‚, jószágokban , 'Misztótfalusi szöllökben , és az Eesedi

‚‚ Nemes ülésekben bé-iktattassanak. A’ Koporsó Kö

чём!‘ irága illyen folyamatú: „ пишет, és Nagy- -

„ Ságos итак, Gróf Báthory lstván Uruak, Somogy,

„ Szathmár Szabólcs Vármegyék örökös Fö- Ispánnyá

„ пай, nagylelkü Hösnek, a’ Haza nevezetes Attyá

‚, nak, az igaz hit leg~serényebb óltalmazójának, a’

„ tudományok kegyes jól-tévöjének bö-kezii “КРИМ

„ jának. Isleń, és emberek elött kedvesnek, a’ ki éle

‚, tének 5o. Urunk 1605. Eszt. 25. Juliusban драм»,

„ san, és лета! meg hóltt,y örökös hálaadásúl er;

„ demes attyafìának. Nagysa’gos Báthoxjy Gábor Ur

„ szomorúan tetto.“ A’ Nyir-Báthury templomban

is emlékezetére iratott ezen jeles ‘ах-ее!‘ ma'i napiglan

fent- vannak: \ .

Nap nyugotról :

Insignis pietate Comes, et stemmate clarus

ßáilhoridum` Stephanus Dux, patrìaeque Pater.

(этикета: steterat. cujus genus amplios annos,

Ereptus terris hac tumulatur humo. ~ '

(аист Regni Proeeres Ищет, Ecclesia deflet,

lpsaque egenorum langvìdaturba gemir.

Heu! Domus antiquae soboles viduata nepote

Baithoridum subito sic ruitura eadis.

Sic Tu , qui proavos’, etRegum stemmata “Мая.

Splendida cuneta vides confìcit hora. brevis!

dz az: \

Ba'thory nagy hîri’í Nemzettség’ disze , kegyes Gróf‘

Istva’lz, a’ ki Vezér, ’s a’ Magyar’ Attya vala,

. _ _ A,
/

Az"_
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A’ Мне]: 'cit , ’s több szász esztendön летает? tartan,

Földröl el vitete1t,"s teste van e’ por alatt. ’

А’ Haza, Fö~Rendek , Szent- Egyliáz gyászba ke

" ~ ’ Sergik,

A’ ki szegény, ’s nyomorńlt sorsba van,` érte

` ‚ iol‘iajt.

Régi Dicsö törsök fia! nints maradékod utánnad,

‚ Báthory НА: szomorún benne, hogy omlasz alá?

Igy Te ki kérkedtél öseidbe, Királyi jelekbe, ‚

Mindeneket, látha‘dd, еду rövi'd (ага le ront!

I’ а’; y: ' .

Kegyes Gróf’, Fö- Ispány’ ßátliory Египта!‘

Е’ sirba van teste, kit mindenek szánnak,

Nagy Nemzete б: szász, ’s több eszlendön tarta,

De а’ halál benne aztlide takarta.

A’ Fö-Rendek, Haza, a’ mellynek vólt Attya,

A’ Szent-Egyház, ’s szegény sorsú б!’ $йга"уд.— ’

Régi Báthori Ház fia! mint hogy Téged

Nem vált fel unoka, ki МЫ! Nemzettséged. .

Így Te., ki i'iseid nagy Méltóságával ' `

Kérkedsz, Мы! a’ t'énynek vége egy órával!`

Nap  Ireletrzr‘il:

Quam cito bullatae pluvius tumor interit undae,

Tam postrema cito euilibet ‘hora venit.

Respicit ad nullos Lachesis communis honores,

Nec curam ullius мышцы haber.

Parcere nec senibus, nec parcere novit ephebis,v

Non a f'ormoso сбыте‘; оге manus.

Nos Быт: longos nobis promìttimus annos,

Linquendas aliis et cumulamus срез!

l.

.Az az .

Melly llamar a’ vízen dagadott buborékok enyésznek,

Иду k‘ózelit a’ vég-óra rohanva f’elérßç.

Semmi kiilömbséget a’ halál sorsunkbálïàm ìsmér,

Nints a’ Nemes régi Czímnek elötte beiSi.

Nem tud az туман kedvezni, miként az öre'gnek.

A’ szép orcza,~ ’s ajak semmi se, por, ’s hamu

‚ leszsz. ’

Es mi sok esztendöt, mi magunknak igérve , laolondúl

Sok Маше‘, поьа‘тауй másra jut, öszve rakvnkl

§y 151.

/

/
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§. 151. 1606. Eszt. Bocskay Istvány Fejedelem,

1<1Г1С1С626д Vármegye a’ Bécsi szerzödés s'zerént §. 84.

által-aâatott, Bocskay Miklos atyafìát Szathmári Fò-`

Ispánynak nevezte, a’_ mint а’ Vármegyének Jegyzö

Könyve bizonyittya., а’ ki azon Eszt. 28.'D`ecemb.

» Bocskay Istvánnak történt halálával а’ Bécsi békesség kö

te’snek ereje szerént sem a.’ Vármegyét, sein а’ Szal‘h

mári várat Rudolf Császárnak által adni nem akarta ,

azért а’ Kassai gyi'ilekezetböl Követek hozzája kill

dettek: hogy az Ország végezése ellen magát ne sze

gezze, máskép mint hivségtelen életét, jószágát vesz

ti, a’ mint ezen parantsolatnak engxedelmeskedett. lstv.

54. Könyv. és итогами Hajdú Katonáival 1608. Eszt.

Posonyba tartatott Ország gyi'ílésen meg jelentt, a'

hol Rudolf Csásárnak nyugodalomra való tételében,

’s helyette 1I. Mátyásnak Királlyá lett választásában

nagy eszköz vólt, 7s általa. ezért Báróságra emeltetett,

a’ mint ezeket Zemplén Vármegyei történetekben §.

568. 571. megirtuk. De n_em sokáig viselte F'c'i-lspányi

hivatalát, az Erdélyi Zenehonás meghasonlásokban

magát bé kevervén, és ottan Bethlen Gábor F'f'i-Ta

nattsosává tétetvén, a’~ mint Zemplén Vármegyébe

Szerdahelyi-templomba 1621. Eszt. eltemettetnek K0

porsó~K6 ira'sa is mútattya, mellyetl Zemp. Värm. le

ìrásában ki adtuk. Felesége vóll; Berzeviczy Judith,

semmi fe'rfi gyermeket maga után 11cm hagyván, ha

nemlcsak három leányokat, úgy mint llonát, a.’ ki

Barcsay Istvánhoz, Annát, a.’ ki .Csapy Kristofhoz,` és

Klárát, a’ ki Csápy J'ánoshoz mentek férjhez. \

~ . 152. i'igyelvén Её \Ispányì hivatalára Bá

1’6 ocskay Miklós 1610. Eszt. Második Mátyás

'Király különös .hivét Szathmári F6~Ispánynak, ’s azon

nevi'i Vár F6 -Kapitánnyának rendelte, a’ mint а’ Vár

lllßgyének Jegyzi')I  Könyvéböl ki-tettzik, a’ hol 161-116

.11' es, hit le gelének fòrmá‘a. e’ képen vagyon: ,‚ En
У 1

‚‚ lDócay А ‚1115 Magiar Orzaghy kiraliunknak Tanácha

„ az её Fe seghe [датах-11111111, 65 komornikinak Мене

,‚ re, _és Tizan innen Generalîs, Zathmar Váranak Fp

‚, Kagitánya , Zatlmiár , 65 Bars Vármegienek Fo Ispa

\ ‚, nya, és Maximìlián Hertzegnek is Komornikia,

‚, eskuzeom az eleo lstenre, ky az atia fiu, Zent_ le

„ lek telies Zent haromsag еду Isten иду segellen ,

y »n дозу
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„ hogy az Zathmár Vármegienek Feo Isp'anságába ,_

„ és tisztiben teorweniek Zolgaltatásábaßz executiok

„ nak oltalmazäsába, а’ zubadságolmk “пашет, se

„ 1кес1‘не:‚‚зе f'elelmet, se barat'sagot, sem giuleolsìget

„ nem tekintek, Нанси‘! az en ereom, és telletségel'n'

„_zerint eorizem, es oltalmazom, a zabadsagoknak

‚, meg tartasara keotelezem magamat tellies' tehetse

„ gemmel. Isten engem ugy segillien.“ lEzen hit le

tétel forxnajába emlitett Makszimiliçín Hertzeg', Károly

nai: II. Máryzís Király testvérének fia, és a’ Magyar

Országi hadaknak Fö-Vezére, ’s a’ Német Rend Nagy

Mestere vala, kinek mivel Dóczy András Fö-Komar

nyikja vólt, ebb'c'il is ki tetszik „щите, ’s alkalmatos

badi vólta. Ezen H‘c'is miképpen halálával törvényes

Kil‘áuyáhol, ’S hazájához pecsételte hivségét? ki tet’

пак Zemplén Várm. папе. `le irásában általunk clé

adott halottì 'márvány Kövének гей irasából 151. la

Pon, melly, Leleszi Templqmban e’képell Vagyon:

„ Mit teller a’ bal sors, és a’ ‘Мёд? Lássad Olvasó!

1„ Nagy -Luchei Dóczy Andrés II. Mátyás, és II. Fer

‚‚ dinánd Császároknak Tanátsossa, Magyar Огней;

‚‚ részeinçk F6 Vezére, Bars, és Szathmár Va'rmegyék~

‚, nek Fö-lspánnya, királyi IFelségnek Fö-Kamai‘ás

„ Mestere, és Szathmári Fö-kapìtány Bethlen Gábof

„ Fejedelem fel штаммы" Kassaìaknak hivségtelen

„ ségével ner/11 gondolván, `sött ellene sze ezvél’l ma'

„ 551,31; шаг: a’ ßethlennek Katonái álta el-fogat

„ tatván, mint rab' Роем-11551 várban темп, а’ hul'

„ megv balálozott  Febr. 1620. Eszt.

155. A’ mint nëmely hiteles irók irják, ezen'
„дым Dóczy András FogarasiA rabságban méreg

által megepnésztetvén, helyébe azonnal »'II. Ferdinánd

Császár, ’s Kiraly Báró Nagy- Ka'rolyi Ka'ro’lyì Mi

hálflt` Szathmári Fö-[spánynak nevezte. Vólt ez сваи

ugyan èíároly Mihálynak Perényi Ersébettöl шлемы:

fia, és mivel Bethlen Gábor, Erdélyi Fejedelem Кё
ll'olyi визами, a’ nagyattyzival teitvér Károlyi I..ás'z»`

_ lónak leányát f‘eleségül vette ezen Fejedelemnek só

i gara. De 'mig nevendék korálaan a’ közönséges hiterl

‚‘ lévö szi'ileilòl meg fosztatván, 'c'itet Bethlen Gábor` só

Бон“ Rcsályi Kún Lászlónak, Helvetziai valláson lév'c'i,

@-ßendii férfìúnak. mint gyámanyának, és AKa’râlyi

. . ' nn -

l
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Annától, öregebb Kún La’szló feleségétöl вашем": r0

konának gondviselésére bizta, és hogy Helvetziai val

lásban nevelt’essen, meg hagyta; de Forgach Ferencz

Esztergomi Ersek , Pázmány Péternek, те; akkor csak

Jesuvita atyának buzgó mesterkedései által véghez vit'

tef: hogy ezen neveze'tes ifliú Kún La'szlónak goudvi

selése alól Bécsbe a’ Császári udvarban által ‘темп,
а’ hol igen vjó nevele’st nyervén, hivségére, ’s külön'ós~

alkalmaztatására való nézvxe elébb Királyi Udvarnoká,

azután II. Ma’tyásA Király által Fö~Nemesi renclböl

Szabad Báróságra emeltetett, ’s az Isteni gondvise

lésnek ezen csudálatos vezérlése által Jeles maradéki

nak f‘öbb mélt'óságokra útat nyitott. « Kassán Jesuyita

Atyák által 1744. Eszt. ezen Tzim alatt': шип lett

Нигде“ (Ро51:1111т1 honores) Gróf Károlyz' 841140:

nah, ki adatoti; Könyvecske ezen történetet (kétség

kivi’il az irónak hibája miatt), Károlyi‘ Péternek Kún

László Fö- [spänysága alatt 27. lapon tulajdonittya.

.De Péter Mihálynak n_agyattya, iffiabb Kún László

Её -Ispánysága elött sokkal elébb 1550. -Eszt. élt a’ mint

Ka'rolyi, és Kún Nemzetségek ágazatìnak hileles fája.

bizonyiltya; Károlyi Mihály pedig azonV Méltóságos

Nemzettség lçve’l-tára szerént-is a’ Bárói méltóságot.
leg-elsö meg-érdemlette, és ycsak Anna Királyné Il.

Mátyás felesége 1615. Eszt. az után Il. ÀFerdinand 1618.

Eszt. Koronáztatásán mint Báró (Salen. Caron. Keva

chich pag. 68. 70.) és már mint Fölspány yUi  Zsó-A

’ lyómba Bethlen Gabor által 1620. Евп- tai-tatou ze

nebonás gyiilekezeten jele‘n vólt, a’ hol 2. Czik. Gróii`

Allaghy Menyhértel a’y Római Katolikusok köziil hit

óltalmazóiának, 15. Czik, Császár ё Felségével kötön

dö békességre Követnek rendeltetett.,I Meg  is feleltt

a’ felöle vólt várakozásnak; mert a’ lbékes'ség is Csá

szár ö Felsége, és `Bethlen Gábor között §. 88. meg

kötœlett, a’ Római Katolika hitet is, mi'dön Bethlen

' Követöi által fel forgattattak az oltárok, a’ ŕem-plomok

(megi‘ertéztettek, f'egyvereá kézzel is úgy védelmezte:

bogy Tisza  mellyéke csak néki köszönheti nem csak

meg maradását, de nevekedését is. 1626. Eszt. 8. De

сеть. ЗоргопуЬап’ :amazon III. Ferdinand Koronázta

tásán jelen nem vólt, ’s а’ mint Trstyánszky'.lános,

és Sz'entivainyiy Márton Jesuvita'k meg irták, Szólnoktól

szagúldozó, és Szathma'r tájékán rabló Törökokel1 vellet

— enu
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lem'ìl kevesed течёт} öszvetalálkozván, azok által

súllyos s'ebekbe спеши, mellyekben sokáig `sinlödvén

meghalálozott. ~1629. 1652. Eszt. már özvegyének Seg

nyey Borbálának, Erdödi, Zadai, és Tományi helysé

geket ll. Ferdinand Császár vígaztalásúl ajándékozta.

Lelesz. Konv. ' ’

ì 5- 154. 1629. Eszt. Май‘ más Fö-Ispány ошт

tik. Vól‘t ez Rosa’lyi Kún László, csak ugyan [Аза

lónak Károlyi Annátó‘i мышц fia, kit noha Helve

tziai vallást követett, de hatalmas Bethlen Gábornak

közben vetésére II. Ferdinand „Császáxg ’s Király an

пай nevezni kinteleńitetett. Ennek Fö-Ispányi méltó

s‘ága ki tetszik Báró Ghillányinak levél tárából 11. kött.

55o. sza'm alatt: „Mi Rosályi Kún László, Szathniár

l, Vármegyének Fö-Ispánnya, Briberì Melith Péter, ’

„ és György , Szent Mártoni Farkas István, Sz. Ró~

„ mai Birodalombéli, és Erdélyi leg f‘ényesebb Fejede

„ 1ет Tiszán innet lévö Fiskalis Uradalmainak Fö

„ Tisztyei, Csepei Zoltán Ferencz Szatbmári Várnak ,

„ е; Erôsségnek Al- Kapitánnya,` Ramocha Рай! szolga

„ biráia nevezett Szathmár Vármegyének, Pászthóy`

„ Mathe, Szat'hmár, és Ugocsa Vármegyék If`ö-jegy

„ zöje, ’s a’ t. (ittenvkövetkezik a’ Becskiek osztállya)

‚‚ költt Nagy-Peleskén 16. Juniusban |629. Eszt. “ A'

Vármegyének Jegyzö-Könyvében, Húsvét után való

második hétnek negyedik napján 1650. Eszt. ‘ах-кают;

gyůlésben a’ ‘elen lévök között olvastatik ugyan Ló

nyay Sigmon Fö- Ispány; de ez Beregh Vármegyei

Fö- Ispa’ny vólt, a’ mint felôle Кбит minden levelek

mútattyák, és Kún- László Fö-Ispánysága nem csak

az elö hozot Oklevélb'c'íl, de a’ Vármegyének 1645.

Eszt. Jegyz‘ô-Könyvéböl, bizonyos, sött 1650. Eszt.

§. 171. elö adandó Levélben -is Szathmári Fö- lspány

nak, és azon nevezetí'i Vár Fö-Kapitánnyának nevezte

tile, ’s а’ keresztényi ti'iredelemröl annyiban igen di

cséretes: hogy noha ellenkezö vallást követett, mégis

a’ Váradi Püsp'óknek óltaljmát azon levelébe Il. Ferdi

nánd Császár гей bizta. — A

§. 155. 1648. Eszt. Megint Rákóczy György Feje. ' А

ddem, által, Швей Linczi Békesség-Kötés szerént §. 94.

,Zw Várme'gy'e által ach'tott,t Воли)’ Kún мм",

Lászwmk testvér öttse Fö-Ispánynak téreten, kînek,

» [Щ
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fiú ¿gon magva ‘займут,’ leány maratlékok 16594

Èszt. Можно": 117. türvény Czik. szerént jószágit fel

osztották. '

§. ‘156. Csak ugyan 1648,. Eszt. I. агенту Gy‘drgy

Fejedelem meghalálozván, általa tétetett Fö-Ispány

.Kún I_stván helyet 1649. Eszt. III. Ferdinand Király

Да! Báró Лигу-Кати! Károlfí Áda'm, érdemes

Mihálynak fia Fö- Ispánynak‘, és Szathmár'i Fíì-Kapi-I

tánynak neveztetett, és noha a’ Vár‘megye is Jegyzö‘

Könyvének hiteles irása szerént,\„magdt m'ellete köz‘berl

. vetette; még-’is Il. Rákóezy György a.’ mint a’ Vär

megyét, és а’ Szathmári Várat Lin'czi békesség-kötéshez

képest törvényes Királyának дна! adatni, úgy Kún Ist

vánt Её!‘ Ispányságból le-tétetni nem ждете, azt all

‘НИ/абы; hogy Császzír öFelsége a’Linczibékesség-kötél

Ben csak az #Egyházi pártf'ogói hatalmat, és az Egyh‘á

zi javak osztogatását Amagánalc Ген‘: tnrtotta, мы: a’»

Fö- Ispányi hivatalnak adása az attyát I. Rákóczy

Györgyöt illette, ’s e’ miatt Báró Károlyi Ádám csak

Kún Istvánnak halálával 1659. Eszt. `Fö-Ispányi_, és

Szathmari Fö-Kapitányi hivatalában léphetet, ’s nem

ìs sokáig viselhette, mert 166i. Eszt. meg halálozott

semmimara'dékot nem hagyván. Воду а’ Felséges

Országló Háznak ez-is nagy hive vólt, bizonyittya

‘azon кашу; adomány levél, melly nékie 1642. Ева!‘

Ura, Sály, Endréd, ‘та, és Petri jószágokról ada

мы. Lelcszi Konv. .

§Q 157. 1661. Eszt. Már tégen mintl Császárî, .3s

Királyi Felség дм! óhajtott, mint jeles tetteivel meg

érdemlett Fö-Ispányi hivatalát elnyerte Ba'ró Ka'ro

(у! László, §. 155. clé-adott éx‘demes Mihálynak fia,

és Ádámnak ötse, kineklcsak az.öregebb testvére ed

dig gátlására vala, és a’ kinek már 1647. Eszt.- III.

Ferdinand tulajdon kezével írt levele áltai: ‚, а’ Tisza
‚, mellyékén hanyatlóv Római Katolika Hitnel: ‚ és JE

‚, SUS társaságabélj Papoknak, kik a’ Szathmári ha’

„ lékokban üldöztettek, опыта“ ajánlona, ösztöni-â

„ elö hozván ngvezetes buzgó `eleiét, kik az {Бах hit»

‚, nek védelnie mellett serényen viaskodtak.“ A’ min!

is azon zürzavaros idökben (a’ mint nevezet Trstyánszky ‘ _

le irta) az Isteni Igének hirdetésére elváltoztatott ru- `

-h‘ákban azokra а’ részekt‘e ki шипы: Jesnvita (Mís

cio'
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sienárlus) papoknak 1mml csak szabad Манекен, és

4nztegmai‘adaíst szerzett, de a’ bökezi'iségével-is táplál.

ta, és az Evangelikusok által el-foglaltatott Szath~

‘ mári templomjokat, és lakó helyekeli.I Csáky Ís'tván

Hadi-Vezérrel биде tsatolván magát, nékìelt viszsza
adatta. 1664. Eszt.y a’ Váradi csatába §. 171. Бич!!!

ßát», 1682. Eszt. nagy reménységì'i Mihály második

Бай, а’ ki а’ Császári táborban Ezredes vala, a’

Törököktöl segitetett Tökölyiekkel lett csatában Биш

márnál el vesztette. 167 . Eszt. Báró Perényi Jánost,

1688. Bairo Barkóczy Gyórgyöt Ugócsa Vármegyei Fö~

Ispányságban bé helyheztette. U'góch. Várm. esm. 59.

lap. 1681. Eszt. 16. törvény Czik. az adózásbéli tarlo

zások számadásìnak F6 vìsgálója, 28. Czik. a’ Kìrályî

itélö vetzéknek birája 1687. 15. Czik. az Ez'délyi határ
járásra az ,Országnak kì-rendeltettyey vala. Meg hólt

A1690. Eszt. _

y. 158. Olly jól érdemlett‘atyának még életébe

1688. Eszt. leg f‘öbb méltóságokra méltó fia -Károlyi

Sándbr Fi'i-IspánynakV I. Leopold Császár., ’s Kîrály

МЫ tétetett, és ezen Fö-hìvatalban az attyának ha.
МПа-1111511, a’y körüllakó Nemességnek nagy örvende

zésével 1691. Eszt, bé helyheztetett. Dicsö теней: Ha

zánk Krónikáji, törvényei, ok-levelei bizonyittyák, de

legjobban 'Után lett пишем (Posthumi honores)

neveztetett,’s már em'litett Könyvecske eléadgya. 166g.

Eszt. в; Juliusban Sarlós Bóldog aszszony na jan Bá

ró Sennyey Ersébettöl затеи“, és 52. eszten eig Kor

mányozta ezen Vármegyét. _Iffiúságában Katonásko

dott. 1686. Eszt. mint nevendék Buda-Várának, 1688.

` Eszt. Belgrádnak, 1689. Eszt. Nisszának meg vételén

jelen vólt, úgy hogy'sok hadi tapasztal‘ásai miatt mél

‚ ta'n azután Её -hadivezérek közzé számláltatott. 1692.

pf

"ь

Eszt . а’ Nagy-Bányai templomnak Зенита atyákn-a-k

lett általadásában nagy `eszkóz vólt. 1705. Eszt. Rá

kóczy Ferencz támadását §. m5. meg` zsengéjéberxy meg

fojtani iparkodott, és a’ mint a’ Hazánk történeteinek.
ìróji'minn‘yiájan yvélekedneka ezen 1711. esztendeig а’;

hazafiak között vérengezö háború akkor egészleu el

enyészett vólna, ha az ¿i igyekezeteinek illendöképen

_ meg мышь vólna. .'De ай [steni gondviselës itt-is>

eszköznek tette Báro Károlyi Sándort: hogy ,a’ nyug«

` ‘. а.
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hatatlankodó hazafiak között Над! Vezérré tétetvén,

minekuta'nna a’ jelesebb ütközetek által magának hirt,

’s nevet szerzett vólna, különös, és köz „так; adásá~

val a’ háborgó hazafiak 171i. Eszt. a.’ f‘egyvert le ten

nék, és ajánlott Királyi kegyelmet §. 104. elf'ogadÁ

nák. Ezen nehe'z dolognak véghez vitelét VI. Károly

Császár akkor Spanyol országban lévén, kezével irtt

egynehány levelével ajánlotta nékie, és hogy meg

mutassa, melly nagyra betsïillj? ищем: lfcdves

Grófońz! igy nevezle, a’ mint is meg nem tzáf‘olhat

ván Szent szavát , annak tette, és így hozta bé Nem

zettségébe Sándor a’ СИМ‘ méltóság‘ot, kit az. uta'n

Bákóczy Ura veszett jószágival is azon kivi’il ezen Сай

szár .meg ajándékozott. 1715. Eszt. 2_4. törvény Czik.

a’ Krailyi itél'c'i Её széknek bìrájáva, 59. Czik. az Ország

ralkotmányának jobb rendbe-hozására. на. Czik. à"

Sztrecseni, és Budetìni Uradalmak Кбит: tán'iadott vil

longásoknak el~itélésére Biztosnak re11deltetett.‘ 1717.

Eszt. а’ pusztító Tatárokat, kik a’ mi rokonunkat is

Szirmay Выйти, Illona húgafval el rablották, hirtelen

öszve gyüjtvén a’Tisza mellyéki Nemességet, nem csak

el széllyesztette, de nagy _részînt lenyakaztatta is.

Csudának tartatott ezen rabló sokaságot olly kevés szá
mú Magyar-ral meg zabolázni, kikkel Steinville Erdélyi

Нас“ parancsoló, egynehány Regementyei lévén, ösz~

ve csapni nem mérészeltt, de kissebb erövel magát

lenni vélvén, hogy Erdélyt diihösségektöl meg ment

Мене, szeme láttára a.’ Magyaroknak .dúllására által

bocsátotta. 1754. Eszt. maga. kölcségén egy derék, és

vállogatott emberekböl álló Húszár Недетские: 111111011,

és `annaik tulaidonossá lett (melly azután 1 44. Ferencz

fiájë, 1759. P_állî’y Rudolf‘é, 1768. Hadik Andrásé,

most Blankensteíne'ì) és azt lzeméllyesen az ellenség

ellen vezette, mìndenütt nagy diadalmokkal, úgy:

hogy а’ Károlyì Húszároknak csak a’ neve is ellenség~

nek rettentésére lenne; a' mint ezt а’ Jesuvita. Atyák

nékie ajánlott derek versekben le irták: _

Nec tantum praesens' Tua гений agmina virtus,

1 Ingens vel solo nomine terror eras.`

Sat fuit, ut fugerent inimicis dicere tux-mis:

Hic estljmc properat Karoliaua manus !

Non
‘_
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Non negat hoc Bhe'nus, non lunae сыпи, tenis

lpsaqve virtutis Pannonis ora Tuae. \

Scilieet, ut vincat miles, Ductoris oportet

Hostica Nobilior fama' per arva volet. _

Caesaris idcirco CAROLl cognomine SEXTI`

Plurima conspicui signa favoris habes.

Saepius ille Tuis praeconia contulit armis,

Non d'ecus hoc aliud grandius esse potest.

Hinc cum trajecit (non longum est) Gallia Rhenuni;

Inque aquilas ausa est bella movere manu. `

Ille novas subito mandat Tibì cogere turmas,

Jussa facis. Legio , nec mora, Scripta fuit.

Agmina mox Equitum praebes spectanda. Viennaé;
Ipseqve Dux, senio non Atemorante, venis.V

чуде поп Augustus coneepit gaudia Caesar?

Vidit ut armatos Te praeeunte viros:

Sive eqvites cultu ornatos spectaret, et arma,

Lumina quod teneat oultus', et arma dabańt.

Sive magis robur lustraret, et arma virorum,

‘ `>I’ascebant oeulos robur, et arma suos.

Te postqvam Caesar multo decorasset honore,

His, ait, agminibus , quod tremat hostis, Шея“

Evento patuere suo Praesagia; saepe

Lilia caesa per hos tum rubuere viros.

Urbs qvoqve praeterea studio nova signa. videucli,l

Occurrit turmis obvia Гана Tuis. ‚

Vix percensebant tamtam spectacula turbam,

Qvae populis olim Roma superba dedit.

Arma , jubasqve , virosqve, stupet. Te laudibus ornati

Et Pylios possis, optatyhabere dies!

А: az Magyarůl:

Vitézséged nem csak sz'emben rettent meg ellenséget,

De szivében neveddel is штата“ rémiiltséger.

s

Nem` kellett riadó lárma; azt meszsze szalasztam _

„» It; jö'n Ka'rolyí спада!“ elég vólt azt mondani.` f

Erejét a’ két пап/11 hóld, ’s a’ Карп két mellyéki _

’ Tudgyák, ’s ismérik Pannonnak mindenf'éle vidéki.

Ногу а’ Katon'a 'gyözhessen , szüksëg: hog'y а’ Vezërje'

Nagvobb hirét az ellenség minden földje esmérje‘.4

Àzért >a’l-'IA'I'ODIK KÁROLY Császár,hogy vitézséged‘ —

‚15111611; nagy kegyelmére nyilván mëltóztat Têged.

н ‘ — o
i
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Ü már 5053201‘` gyözede-lmes f'e-gyvered meg ditsérte ,

Felséges bér l -mi lel'ietne dítsöbbiiuìalmod értze?

.Innen mìdôn a’ Zöld Rajnán {Frans-:z által költözött,

’s а’ Sas ellenróldalára vakon f'egyvert kötözött.

' A’ Cs’ászái" néked parantsolf: gyi’ijcs egybeúj sereget,

Те Fejedelmiszavának gyorsan (еще! eleget.

Vezér let‘tél, és a’ ve’nség néked ellent nem álla, Y

l Bécs várossal lovagjaid’, ’s önn’ magadat csudálla.

A’ Gsáxzárnak melly nagy öröm futon minden eŕébe?

Midön fegyveres ‘тема veled мамы: 'szemébe.

' Akár f'cgyverét szemlélte, akár szép öllözletét,

_ ’lind edjik' ke’szifiletével meg fogna „ищет.

'Vagy ha vitéz erejeket, ’s Fegyverek eggyiitb néztç,

Ezekben ollydíszre ШИН, melly szrmétmeg igéz’te.

Magasztaltt ö Téged, Еду szúlt sere'gedröl e’ чёрт: l

_ ‚, Vani-1 ebben, a’ mi rémiti a’ diiliös ellenségetl“

Е’ jövendö mondis benne bé шт, ’s igazzá vála,

A’ Francz-Liliom vagdalva tôle vér'benA uszkála.

«Minden v-.íros a’ melly látnì Lovagiaicl kivántaJ

Elébe ment, "s tisztelettel viseltetelt eránta.

А“; látott вашу! számú Népet edgyiiit — а’ f'enten

Nézett ïìónia- midön папок! láuâkokat régenien.

Cs‘událta'k а’ szép termetii hajúszos Magyarokat,

\ tKezeklqen иным modgyára forgó görlné kardokaf.

’S те; az стажа-15 zembe szzíl'ni- kész H‘uszárokat.

Ba'mmva'neziék, ’s наша“ ЕЦуАЫевюгЦшроЬаг!

' Méltán telm't Császzíri. "s K‘irályi b'elsö titkos, es

Il’ Iiirályi lielytarló Tanátson ']‘anátsosnak, Had'i F61

vezér helytartójainak, az шёл Hadi Fi'í-M.'«1‘sel1‘alnak,

és a’ fel МЮ Nemes sereg Tisza `mellyéki Fö-Vezéré

mk tartoniánybéli bisztosszíg F6A lgazgalójának ше

‚жен, és а’ xleg-f'ontostabb Огней; dolgaíiban ki rendel

leien. 1725. 17. 54.‘Czik. >1741. 65.'~C2ik'. Minden kész-P

ведёт! vzilalta a’ гей bizatott terheket, semmit lehetet

lennek nem канон, csak (а’ mint 'ñevezett Könyvecske'

iriayjo'bra sodorltván'bajuszszzít; meg КИП?’ a‘zt Telel

‘те’, és feleliii vólt szckása. A’ hadi tizdomänynn ki

v'ûl egyébb jeles erkölcsök-is tündöklöltek Sáíndorban,

»ůgy mint: a'z Isteni'félelem, а’ Keresztényi vallásolú

ищете, az ájtatosság, a’ jó sziviiség, és egy'ebela

A’ Valla'snak kiilömbsége nélki’il sok árva Nemes ifi`a,

kat ищет, és az ‘el pu‘sztúll; шпаги-мина; külömhs

1 ‘‚ ‹ lége

\‚

\

‚



¿HMP-

s-Sge nélki'il тег-„шт: új lakókkakmeg népe'ci’tette,"

de а’ kik Кбит sokan nem> kénszeritetve, de‘jósáи}! el- ragadatván af Katolika hitre állottak. -Hët'fai

tolikns tcmplomot,~ és Plébániät ninegyés Papillliçígqk;

kal, lfényben, Majtényban, Csanálo'son. Nagy-Pêfŕihen,

Bélteken, Erdi'idön, és Csengerben, Ajtatos rend‘én lé

vö Papoknak NagyîKárolyban Szerzet‘e's Házat, Isko-X

laikat, Kaplonyban Sz. Ferencz fiain'akKl‘asn-omot, Tem

plomot épiteft, fundált, és itten m‘agának, ’s maraclé

kinak temetö helyet rendelt. -Bárlìorban a’. Minoritá;

Atyáknak hagyományát meg b’i's'vitteite ,_ minden заст

baton olvasót mondott, és midön _módgya vóll: a’ Lau

retomi Litaniákat kápolnaíjzíban elénekelte'tte”, nagyobb
înnepekben meggyónt, és áld0:_zott, a’o böjtöket‘ szen

{Ш meg шпона, az Egyházi személyekkel társalkodnì

igen szeretet, а’ szegényeknek-böven alamis’nálkodoit,

a’ Nemesységet, а’ K'atanoságot gyakran vendégelte, а’

Katonáinàk sem káromk'odnì, sem 'ok nélkiilv esk'iidni

szabad nem vólt 48. órányi vasaz'tatásnak biinlíet'ése`
alatt. Minden viszontagságiban vig keclvet"mútalcotlr,A

`Ratonaságábam békess'éges ti’iréssel szenvedte az'4 èhséâ

get, szomjúságot, а’ hideget, meleget, ’s az' ai‘lrŕmt-y

lanszígot, a’ szegény adózó népnfk, és a’ jobbzígy‘inulé.
mindenkor szabzxd bé menetele Vólt’hozzája, kikn'elq'"

esedezö leveleit tulajdon kezével el-Szedte, és ‚ф hä:

jaìkatÍ meg orvosoita. A’ részre ‘hajlást, és< az а)“:
`olékok el vételét alatta való Tisztvisel’c'ikben' n1g’yoriv

мама, dorgálta, és bï'mtette, niega реф; igaz szi~"~‘

манежа szóllott, tanáisot adott Äés ìtéln. c.l\""I\Iagy-.

Károlyi Várat leg jobb épitö Amestigrek általfénye'ssé.

gére hoszta. ‘Ми-‘Евы. Súllyos betegségßerŕî‘ïs‘vîéng.

és azjellenség el'c'itt álló Regem‘en’tyé'nek Korrn'a'nnyát

Ferencz fiára bizván, Felséges' Kirälyn'éjátólgaz 0r

szágot igazgató minden Székektöl,"ïa’_ Vaí‘rxneg'yéktöl;

az Ország Nagygyaitól, Atyaliiaitól',*"j6 Barátitôl irott.

levelek által bocsánatot kérvén`, èl-hútsúzott.' az uìán‘.
meg gyónván, áldoz'ván', és .az lutólsi'rSzu"Kenetet fel“

vévén, érdemekkçl tellyesr-Nágy le'lllétfTe‘remtŕjjé'nek»A

által adta KisAszszony nápján 8.` Septemb.~ 17451`Eszn1

7'5. Eszt. koráb‘an‘, az An"ya 52;' Egyháznak, a"-Hazá,;

пай, ’s Királyának вы: sok “отдам; 1min, lés'ë‘s'ak'ï'jfíó--iV

"б 1744. Eszt. 22. Juniusb'an nagy kés‘zi’i'let‘telß' .Heinejv

tés-¿re meg штамп minden Tiszán- innég, ’_s ш:

‚ ._ Н z .' fë'kÄ

\
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fekvö Vármegyék, és' az Or'szágnak színe, harmii‘le'iì`

ezer fo’rintoknak k'c'ilceégével, a."4 halotti tiszteségcknek

sok rea ждать mellyeket hoszszas vólna ki adni;

Kaplonyi sir óltban el-temettetett, Ko'porsó Kövénel'l

eiztendöt jegyzö illy гей irásával: `

vt ple 'rseMper ~VlXIt

‘ ALeXanDer KároLI;

51C p_le oblVIt.

.lz-az.; ‘

A’ MInt Szent hÍtloen éLte napJaIt

а’ VIrtVsok Vtán ИЩУ-411

KairoLI` SánDor;

_ - .Vgy ‹‚ __ ‚

töLn- be‘ VtóLsô óráJa- Is.

n 15g. Meg tétetvén Gróf‘ Sándornak az utölsů

Iisztessége, azonnal Gróf'Bárkóczy Kristinától „темп

egyetlen еду fia Gréf Ka’rolyi Ferencz a’ következeit

l‘lapon` jelen lévö Sokaságnak öröm kiáltásai, e's ven`déà

geskedései közölt Szathmár Värmegyei Fö-Ispányság-~ '

Ьап bé helyheztett'., melly Fö-hivatallal még az atlyá

Mk életé'beii 1721. Eszt. ötet VI. Károly C'sászár meg?

tisztêlk» A’ Fö~lspányilhivataláról adato‘tt Királyi peet

'zétes leifél. .Summáson e’képen vvagyoná „' hogy ‘П.

„,.Károly- Clászár, és Kírály tekintvén СМ!‘ Károl'yiak
’„ nevezetes eleìnekl nagy érdemeit, Кий/при“; Grófl

„ Nagy \_» Kçirolyi Károlyi Sándornak Vármegyei Fö

„ Iaipán‘ynak,` Mezci Нас“ Fö_ Vezér Helytartójánn'ak,

„,és Tanátsvossának hiv szolgálatit,~ mellyeket Magyar

„ Országi Sz. Koronának, Uralkodó _Felséges Háznak,

„ és nevezett Császári, ’s Királyi Felségnek Rákófzy,

‚‚ és Berchény támadá'sának, és,y zenobonáskodásainak,
„ le csillapitásálmn',` ésl a’ nyughnt'atlan,` ’S tör’vényel

„ Kirçilyoknak hívségétöl el-térö _hazañaknak meg ‚116

,, dolásában; ’s egyéb Огней; dolgàinak végre hai

„ tásában, szorgàlniatossan tett,l azpnkivůl мышца"

‚, Nagy reménység‘ü fiának Gróf' NagyKárolyì Fe

‚д rencznek erköltçeit, és nagyra t‘erinett vóltát, a’ ki

„ még iskolában lévén', nagy elömenetelt tészen ‚а‘ tu@

`‚, dományokbw, ós máx’ most ki mumtyii: hOsY Je"

‘ u 1C“
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n les Eleinek el nem f‘ajúlt ágazat'tya lészen, ¿h 11201‘

,3 nak a’ Királyhoz, ’s _hazájához való hivségben (11656

„ tetesy nyomdokát követni fogja; hogy tehát még nagy

‚, obb ösztöne lehessen Szathmár Vármegyei Fö-lspányi

‚„ hivatallal, még az attyának életébe ötet O Felsége

„ meg ajándékozz‘a: hogy abba'n akár а’ nevezett atlyá~

‚„ nak halálával, akár ha az attya hivatalát‘le tenné ‚

‚, azonnal léphessen, úgy mind az által: hogy hívsé~

„ gének bitér le tegye, szemmélywálogatás nélküligas

„ ságnl; szolgáltasson, а’ Vármegyének Rendjeit 'us
„ saikban, es szabadságikban meg tarcsa,v a’ Kirá yi,

„ ’s Kamarabéli jövedelmekr'e azon Vármegyébe fel

‚,. wgyázzon, ö Felsége ellenségének ellent állyon, ba

„ rátíval barátkozzyon. Azért parantsoltatott minnyá

„ jo'knakz. hogy nevezett Gr'ói` Káx’olyi Fercnczet, akár

„ az attyának halálával, akár hivatalának által 516656

„ val i 112,» ésv törve'nyes Fö- lspányokuak esmérjék,

‚, tiszte lyék, nékie minden szokott, és szabad állapo

‚‚ tokban engeclelmeskedgyenek. . Admon Gróf Illés

‚‚ házy Miklós kedves hivének, Trenchén 016116556

„ nek, azon, és Lyptó Va'xmegyék Örökös _Fö-Ispányá«_

„ nak, 1112156’1111‹о5\Та11615о55ё.па1‹, ’5 Magyar` Országi

„ Fö- Kantzella'rnak keze ált‘al, Ostriai Bécs 'Városàá~

‚, Ьап,‚24. Juliusban, Urunk 1721. Országlásának:

„ 10. Spanyol 18 Magyar, Cseh, 65 а} többì 11. Eszt.

„ Károly t.. k.y Gróf Illésházy Miklos. t. Wanyeczy

„ Illés. ç. k.“ A_zért-is már mint Fö-Ispányi hivatalt
viselö Báró PerényiPaill:v 1755. _Eszt. 11. August. Báró

Perényî K,árolyt 1740. Ель Ugócsai. Fifi-Ispänyságban

bé vezette, söçt még 1722. Ezst. a’ Vármegye решёт

tyét általa az atya a’- Vármegyének‘ §. 4o. által adatta,

midôn ezen hivataláb‘an be' iktattatott, a’ mint-is 1756. "
Es'zt. а" f`eleségé‘t,y Gróf Csáki Kristinaît a’ halál t'c’ile el

ragadván, annakfis hideg tetemei felett mondatott ha

lonas bes‘zédben, még Grof Sándor attyának éltében

Szlathmár Várrnegyei Fö-Is‘pánynak neveztetik. Ez~i’s

ifiúságában fegyverrel szolgálta Hazáiát, ’s K_irályátzï

Zászlótartói hiwatalon Медь/611, az att/yának H_úszár

'- Seregében Kapitánnyá', az ulán Ezredessé, 65 az Anya'

1 nak halála~után‘tulajdonossá lett a’ Erancziák, és a’

Burgusok ellen vitézi’il hartzolván. 1751. 26. Törvény

clik. ¿16 adgya viseur F5,111111.11111„11.11101> Nagy мы.

gúäägńnak, Szathmári Fi'.i~lspánynak, OFelsége b_elsö

` '/ ‘1:

/
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'titkos Tanátsossának, а’ haza leg i‘óbb törvény szék bâ

rájanak, Бас“ Fö- Vezér helytartójának, és еду Lovas

Magyar Reglement tulaj‘donossának ne'veztetik, és az

Er‘délyi hatái‘ jáfásra ki rendeltetik. De ezen Nagy`

H‘izafi az едем‘ Hazának szomorú‘izígára meg hala

Y _Q. 16o. Ennek- _is Grói‘ Cçzíky Kristinától вынесен:

egyetlen Graf K_a'rolyí Antal 1759. Eszt. Fö-Ispányi

‘ hivatalában következett‘, és noha már ezen Dic'sö Nem

,zetaégiiek egyedi'il~való tsemeléie vala, még is a" m’
'bori Мене ьщёпга» yuzigzít,r eli'izizöv az altyának Lovass'

az man Gróf‘ Eszter'házy .lósef gyalog seregébe vitéz

kedvén, olly nagy veszedelemmel: hogy ennek тайм

Ezredese léván, `miclön azon véres Prágai iitközetben

1757` ‘Eszt. 6g. Májusban, a’ hola’ Scñwerini Herczeg,

azßgyetlen еду Fridriknek leg jobb , és~l4`öVezére el

esett, és a’ mi Fö- Vezériink is Gróf` Braun lialálosan

meg sebesíttetett, a’ lîorosz Kira'lyna'k tularjdim vezé'r

lése alatt гей diihössön roh/.mó ellcnségnek >ellene size-~

.gezné reiteniheteden Magyar seregér: egy ágyú Ygo

lyobis ki ген теПуе mellett 'el suhanván, ат ńgy meg.

штат‘: yhogy sokáig vér köpésben мышцы, egész éle

tében ezen esap'ást meg érzette, ’s végtére ей ьйецепе

` halálát. Eröszakkal `teliá1 Dîcsö Maria Theresia Ki

rályné, ’s anuyán'ak mog tartoztatta бег: а’ tnvábbi tá

borozáutól, az attya helyébe nem csak `Fi`ilsç1á11yi

тамады“ ötet helyheztetvén, de‘belsö ti‘tkos Taná

tsossának, Kamarássának, leg föbb Törvény Birájáuak ,

elébb az Attya. Lovas , az után csereképen egy gyalòg

Magyar ведете": tulajdonossának öcet nevezyén, Ver

Theresia Vitéz rendgyének Keresztyëvel бис: meg tisz

telvén.r Meg-is mutatta ан: hogy nem csak мёд

Marsnak, de bölcs Pallásn'ak is tanitvánnya. Mert 1765.

"16. Törvény Czik. az Ország hata'rinak el граната

bízlosnak „адепты. 17.76. 11. Octob. midön Gróf‘

Hadik Andreis Fö-Hadi Tanátsnak elölülöje Bács Уйт
meg'yének Fö-Ispányságába bé “папаша, v'ö a’ Király

Képét vise‘lteJ és а’ Tudományok Fö~iga2gatójává té

tetett iionEn-ile'kezetreméltó levelet kiildött ak

kor az`-Os'kdfai tanitókl‘ioz; és a’ tanuló ifi'iúsághoz,

rnellyben ’ôket az Istenivfélelemre, a’ Hazához, ’s а’

Ейкггйуйоз v_aló lnvségre, és а’ serény'taz1ulá,sraintette.

_. . . u ‚ è I . . 24.
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24. Decemb. a"Varafii, és Unglivziri kerületekben‘lé

"б Oskelákat személlye szerint meg издана; jelen,

veilt а’ Boldogsa'gos Szi'i'l. társaságlâéli gyülekezetben.

'Ujra int-ette az olöbbeniekre az Oktatókathés az ifiiú

ságot, az iparkodókat meg jútalmazta.. a’ rcsteket meg,`

док-дыш- Akker Hannulik János tudós hazánkfia, és

`Vers Szerzö ajzínlott nékie külön'çis versezetet: Ош’: me

Dcorum зима: ad arduos I‘inf/í reces-911.1? ’s a’ t.

1777. Eszt. 28..April. Báró Splényi ‚Швей: Csnnzid Vär
mcgyei lF6  lspzínyságban Makó mf‘zö városában, els'c'i

Majusban Grói' zicliyForenczet ßékes Vármegyei F6

Ispányi‘ivatalnak lielyt'artósa'gába Gyula mezö ‘Аго

sziban. 1779. Евы. 17. Maìusban mint Kiráiyi szeme'

Iyes ßiztos Szathma'ri lovas Nemességtöl kisértetvér! ‚

Gróf1 Brunszvik,An_talt Bihar Vármegyei Fö-Ispányi

hivatalban Nagy Vairadon be Лиана. 1780. Eszt. На“

F6 »_Marschal ‹ Vezér helytartójának, és Kiijályi Fö-Asz

talnok Mesternek n‘evcztelett, ’s az Ecsedi tót ладу

munk‘ával, és köllséggel le szivárogtátta § 27`. 1777.
és 1779. Eszt. az Ecsetli, és Béltheki Uradalrriokbanv

Királyi й] adomány mellett magzít, és maradékit meg

erösitette. 1782. Eszt. mivel а’ leg föbb törvényszéken

атаке töbnyire az_elöliilönek kötelességét, az Or

szág dolgainak lerhélöl el- nyomattalván, a’A Nagy-Vai

radi, és Szathmár'i keri'iletekben lévö Oskoláknak Ki

rályi Fö- lgazgató hivatallyát, mcllyet ditsößég'esen vi

seltt, le lette, és azon Евы. 15. Juniushan Urmé'nyi

Jósef'et, a’ Magyar Kantzellárizin Udvári bels'c'i Tana

tsost Bihar Vármegyei Fö- lspa’nyságban jeles _kész'1ilet.`

tel bé helyheztett'e. .Jelenfvóltnk 5. Fö-Ispányok, 4.

F6 - Vezérek, 5. Ezredesek, ’s `azoknak 4. Helytartói,

5 Fö'- Strzízsa Mesterek, 5. Püspökök, és a.’ Helvetziai.

valláson lévöknck Debreczenyi Fö-Iga'zgatója, ` azonki.

‘МН, PesthJ Torontal,`Arad, Békes, Krassó, Szathmárh

Kraszna, Szabólcz.,I Mármaros, Ugócsa, és Zemplény

Va'rmegyéknek FöNemessége~ Ezen ieles парга, mrlly

Kzírolyi Anta'lnak neve‘napja vala, készített derék- Deále '

Dalt Hannulik arany száiú János, Щи!" Qskolabéli Ká1'0'

lyi Pap, а’ kinek a’ ki adatotg, ’s már kétkönyvet fog.

laló Dea’kDallait (Ode) meg visgálván, és nagy òitséret

tel helylien hagyvr'ln a" Bómai. Arkások tuc'lománybéli

ISzék’îe, annak'Tudos tagizíva ezen Евы. tétetet-t. 1785

E521. szép í‘elebaráxi szerctc'tét mútattaki Pesten Grof

" ` ’.á.
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Kç'irolyi Antal, mîdön rendkivi'il való nagy ál‘aŕláskol‘`

sok lákosok, mint йод)’ az árvíz éjiel szoritotta ki

like: házaikból, a’ padlásokon felyïíl lévén. élelmekröl

sem gondoskodhattak, kenyeret, ’s„egyébb éleséget

készittetvén hajókon hordoztatta. ’s osztogattatta ki

a’ sz‘ïiköskö’döknek, под)’ sanyarúsa'gjokat enyhithessék.

1789. Eszt. F6 -Hadi l’át’- Mesternek, arany gyapjas

' Vitéznek, és a’ Királyi test örzö Nemes` Magyar Se

тег; Fíí- Kapiláqnyának' ne‘veztetett. 1791. Eszt. tartatott

Отдай; gyiilésén jelen vólt , és а’ h_ozatott Töt'vényeket

alá irta,'lnane1n azon Eszt. meg щиты а’ Prágai

'ágyú golyóhìstól vett mellyênek fáiklalma, ůnteien

köpésben* a’ Kir'äilyának, ’s hazájának szom úságára'
meg hdlt, életének 59. Eszt 27. Septemb. ’sl utánna. ’

Ъёгоп; napokig Kaplorlylgah (знают Ьа1оп1 tisztesége,

felállittatott lgazság, Okokság, mértékletesse'g, er'c'isség

`(mellyek a’ meg hóltnak erköltseit ábrázolták, és a’I

mellyeknek követését. a’ {так ‘1126196 rendelésében

,ajánlotren Képy oszlopainak, a’ Károly'Grófì, és а’, Vár

megye Czimerei, a’ siránkozó tanuló iffiúság, az а}

-tatos Qskolàbéli Papsr’tg. és az árvák alkotmánymak ,

‘végtére шаман kegyes Ke’pének, és alája tétetett vi

" ,a

'la

téz Kardjának,.`és Theresiai Rend rzimjének lsok elmés

гей irzisával, a’ mellyeket emlitett Ham‘mlik készitett,

Aés itten ltoszazas vólna elö adni. A,x koporsó kövének

reti irása ez: „_ Orök emlékezetét‘e ищу-мамы“

‚д ага‘ K_ÁI‘QIYÍ _Àntal11_z1k, Károlyi, .Erdticl. ßélthek,

„l Ecsed Fiilzér., Radvány Csongrád, Megyer, Surányf

u так, és Uraclalmak drököè Urának, a’ leg Nemi-

n sehb aranyl gyapiaa, és katqnai Maria Theresia

a, rendgyei vilézinek, Felséges Császár, és Apostoli

K_irály а: еЬЫщ’КбгдЩ valo Kamarássának, és belsö

‘Мин, ’s 25. esztendeig szxeplöteleri bivségiìI Taná

tsoesának, leg (БЫ) сЩ-чёпу szék bjrájának, Tudá.

sok, és а" tudományok, mellyeknek egész lévö tar

tonqányhau F'cì-igazgatója vala, barátyáhak, táplaló

jának, ’.1 bö-kezii iól tévöïénekfelébb. Király Fö-Aszl.

talnokriak', az után a’ Kil‘ályi test öt’zö Magyar Ne

mes ser-1:54 Fŕí Kapitzítmyának, a’I Császári tá.box_’.b«e111

‚д F6 - heidiV Tár Mestemek, gyalog I Magyar beneg ,A

u mell‘yet a’.Nagy-attya által álitott Lovas Reglemen

u tel Щ еды-ат, tulajdûnossának, minek utánna 58.

„à aggregati: g5. 114111119111. 5g- парт éli: Gró;f 'Káj‘ëlyi
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„ Jpâßplla, született Báró Пак-11111161‘, Су111а1 Uradalomi

„ Orökös Aszszonya., Csillagos Keresztes Dáma, leg

‚, jobb, ’s legkedvesebb f‘érjének, Istene'liez tisztelet

‚‚ tel, Hazájához szeretettel, Királyához hívséggel, 11

‚‚ ához gondossággal, alatta-_yalóihoz kegyelmesség

„ gel 1' szegényekhez ~aclakozzíssal, ~Itl’hon jó 521111565

n gel, erkülcsel, nyájassággal, а’ katonasa'gban, mely'

n en hét esztendôs háborúban hat fontos ágyiî-go

„ lyóbistól mellyén sértetett~, érdemèivel tiìndöklönek.

„.Meghala 1. Septemb. 1791. Eszti Ostriai Bécsnek

‚‚ külsö városi Peuezingi határán. “ ‘Ez -is új lakók#

kal a’ `Úszeigit megnépesítette, sok Nemes ifl‘iaknalcl
nevelésére Oskolai jutalmatv osztogatott, 65 a’ s_zíikség'

nek idején élés-házáit felnyitatta, ’s azokból a’ szegény

jobbágyit’ táplálta. Nagy - Károly Várossában roppant

templomot épített azon f‘ogaclásának bétellyessittésére:

hogy Jósef fia lziiletett. De kivált а’ Katonai - wendet

követö illiusághoz igen nagy vólt adakozósága Az

Országban legszebb iffiakat kiválasztolt, kiknek Rege

mentyebe vagy Katoi ai tisztséget velt, ‘аду álmla.

adatott bö Zsólddal m'nt köz-legények a’ _ seregében

katonáskodtvak, úgy hogy az> ö Begementye valóban

а’ Нас1-61616пе101а1‘1а1о1г. Mi nékünkis 1766. Eszt.

Seregében Hadnagyságot vett; de eggyetlenegy fiû lé

vén, az anyánlmak keserves sir'ása elvont a’ hadi

szolgálattól. Emlékesetre méltó Nagy-Gyurka neve- `

z_etii', Vásárhelyre, Csongrád Vármegyébe való Gna

natérosa vólt, Europában legszebb ember, kit Díçsö

Il. Jósef' vitéz Császár valahányszor katonai gyakor

lásokat tartott, mindenkor 12. arannyal szokott vólt,

megajándékozní és Europából öszvegyi'iltt kůlsö-Or

szági Vendégeinek, mint termìszet-alkotójának kiilönös

reme-kjét mutógatni. Vólt ennek magossá'ga еду öl,

65 két hövelyknyi, Adási 526165` mellye, 65 válla, alioz

alkalmasztatott izmos karjai, és czornbjai, basa vé

kony, a’ lábanyoma pedig olly Kisded: hogy legkis-`

sebb bokkancs kívánlatott a’ lábaira, a’ képe feier,

és piros, f'ekete haja, és ollyan színů kìpödörjtett ba.-y

jusza, a’ szemei kékek, kit miis sokszor tetéti'il talpig

me‘g-szemléltiik. E’ melleu igen ìó.viselete, jámbors

Isçenfélö, józan élete. Ennek még katonáskodott, 65

élt, egy Pusztát béírtt Gróf' Károlyi Antal, melly 6511

lmdônként 60o- forintoit bé-liqzott. Szabadságg'alhhaëg

‚ y g
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fneil 'i :tokileki- Hìvatalt viselt.

122 edwin»

hocsátat'ván,v négylovas- szekéren `Oszta'llyához viszszzh

ter-t, bô -élességet magának, és' a’ bajta'rsainàk hoz;

Ván; azértis а’ többiek nékie. szolgáltak, és Attyokna'k

nevezték. 1787. Eszt. a’ Török háború‘ban, és a’ Майн-

dor-Fejëi'várnnk megvételén , _azután а’ Franczia hábe

rubanis jelen vólt, semmi sebet nem kapván, még meg

óregedvén tisztességgelhaza bocsátatott. _

§ 161.' Gl'óf'y Káro'ly Antalnak Báró Нашими‘ Jó

sefáról ‘1766. Eszt. „тем: hasonlóképpen eggyetlenegy

fia- GráfKárolyi Jóscf, 1776. Eszt. б. Deeemb.' még

gyermekkoi‘ában Bekes Vármegyei Fölspány11ak ritlza.

példával тамада: attya'nak'Antalnak és anyaì nagy

apjának Báró Harukkernrk érdemeiért, ugy: hogy meg

emberkórt ér Gróf‘ Zychy Ferencz штатным

Tanzítsos igázgassa a’ Vármegyét, kit 1777. Eszt, az

:Mya Gróf Károlyi 'Antal ezen Fö-lspányi helytartó

ságban .bévezetett 8. 16o. Huszonn'égy esztendöskort ér

vén Gróf' Károlyi Jósef Il'. Leopold Császár, ’s Kii‘á

lyunk által Királyi Arany -Kúllsos - liamarássá tétetett,

és ugyan azon idejében а’ Kirzílyi helytartó -Tanáls

_ 179i. Eszt. а’ dcre’k ас

tyánnk. halála ищи, ugyan az em'h'tett Felség; rendelé

séböl, az elöb‘neni Vármegyéböl Szatlìmár Vármegyei

.F'c'i-lspányi Hivatalra, az egész, Vármegye’ kíva'nsá

ga. szerént általte'tetett, segéteégi'il a.’ kormányozásban

adatviín nékie Bziró Vi/écseyÍ Miklós, még ezen Hiva.

‚ talban i794. Eszt. a’ mostani Felséges Urunknak Fe

rencznck parantsolattyából', Pgész Megyének örömivel,

Nagy Méltóságú Gróf Ziehy Károly Ország Fö- Bimi

ja álml béiktaitatott. A_"Fi'i-Íspányi Hivatalçíról ada

tott Királyi-Pccsétes- Levél,'ezeket summáean f‘oglal

lya _magábanr ч hogy ö Felsógeillendöen, é's kegyel

' „ meson megf‘ontolván Nagy--Károlyi K'árnlyi Grófì

„ Haiznak dícsércies, és állandó hivzége't, sokf'éle 5201

„ gálatinak érdemcit, mellyeket meg Dicsö hajdo'ii

д Magyar l‘íirzílyoknak, ö Felsé’ge bóidog‘ emlékezetii

Ь, Eleinek, Felséges Uralkodó Ustriai 'l-láznak, követ.

„ kezendöképpen ö Felaégének, a’ békességes, és há.

” boi‘ús idökben svzìqpli'itelen hívséggel, és ‘állandóság

Ь gal, kivált a’ Hazájiinak lecsillapitásában; azonkivi'il

„ 1116116 tekíntetbe vëvén Cróf Nagy-Kái‘olyi Kairo

lyi Jóset‘ Karnarássának мышей,‘ jámborságátí‘ _ rö

_ „_ L,”

о

\
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„ мы“ fedlietetlen'- életét, és hívséges szolgálatil

„ шепуекм а’ Magyar Királyi Helytartó-Tanátsnál

„ egyenes szívvel, serénységgel, buzgńsággal, ’s ma

ga ajánlásával mint Titoknok tert; Szathmár Vár

megyei Fö~lspányságnak Tiszttyét, és Hivatalát,

molly az attyának Gróf Károlyi Antalnak, arany

„ gyapjas, és Jeles‘katonaì Tl1eres~Re11dgyei “1626

„ nek , Császari ’s Királyi Kamara’snak, Belsi'i Titkos
„ Tanátsosnàk, Fii-Hadi Tár-Mesternek,I еду Magyar

i)

,ß

,.9

„ gyalog-BegementV tulajdonossának, és a’ Nemes '

„ testörzö Magyar Бега; Fö-Kápitánnya’nak halálával

„ meg iiresiilt'; nékie adgya. 's a’ t. Költ `Óstriai ßécs

„ Várossában, 14. Octob. 1795. Евы. Fcrenc'z. m. k.

,‚ Gróf' Pällf'y Károly m. k. Szlávy Pal. m. k.“ A’

x‘nint Istenj, fëlelembe11,a’ Hazájának szeretetében, a’

Királlyálloz való hívségben nevelçetett, úgy az attya

által §.- 16o. ajánlott erkölcsókkel~ korrnányozraI ezen

Vármegyét. Gyermekségében nevelöjer vala Farkas Ja

kab, szerzetes Atya, а’ ki még a’ À

regében Tábori-Káplány vala. lskoláit Károlyban,

és Váczon végezzte, a’` hol 'tüköre vólt az ifìúságnak,

mind а’ Tudományokban, mind az ártatlan életben.

1778. Eszt. midön Sz. István elsö Apostoli Ki'rályunk

'nak jobb keze a’. Budaì Udvari kzípolnában zíltal téle

ген, a’ késérö щитов Sereget az груди! követte, a’

mint a’ Haza'nk különös K‘f'iltöje Anyos Pál hajdani

Barátunk ezt. jeles verseibenjki adta: '

Óh! melly jeles látás'káprázza szememet,

Molly öröm tengere f'utlcyaÍ el szívemetl

Midön e’ sokasag Кбит eggyel; szemlélek,

Kit` megelevenitt régi Magyar lélek.

СМ? Károlyít látom Kisded siziilöttyével ,
V A’ Szent- Kézt követni Hazánk reményével.

Magyar ének hangzìk buz'gó ajákából, '

` ’S f‘olynak sohajtási szive tárházából.

Kis fia késéri attyát jobb feléröl ,A _

Hogy példát vehes'ìsen Haza s'zerelméröl,

’Slrnág bim’oóban vagyon ágának reménye,

Ebredgycn szivében természet törvénnye!

1789. Észt. Gróf' YValdstein Wartemberg György,

keutomisclxel Уйти Orökös Uráaak, Gsaszari плащ‘
‚ ‹ ‘  ‘ " 5G05*n

Nagyalcya Se- f



gos Kaninrásnak, és’Cseh Országi ‘cirökös-Fö  Tálnokq

пай, Ulf'eld Gróf‘né Erzsébettöl nemzett Gróf' Walde

stein Ersébeth Kis  Aszszonyt el~ìegyzette‘ magánalg'

házas швы, egy a’ Cheh Országi leg'öbb, és nálunk»

is hazafiúsitott Nemzetségak közül. Minket-is, mint

haidani katonáját, az attya ezen lakada’lornra. meg l1ìvni

méltóztatott; de csak ezt feleltük: ‚, En- Excellentziá’

‚ ‚, tok Gróf`~ газами már пишет гб8. Eszt. örven

dez‘tem ;A mert Kçíro‘lyiak Ditsö Nemzetét immár ne

»gyedik ágon‘csak egy Fénikzben élni 'félve szemlél

midön azon iffiú Grófot Királyunk, ’s Országunk jö

vendö diszére nem esak (с! neveltetve látom,y de je

„les erkölrsii Gróf' Waldstein Wartemberg Ersébeth

K=s  Aszszonnyal öszve párovsitva‘ Exeellentziádna'k

28. Januar. 1789. hozzám bocsátott kegyes lßvelébi'il`

‚, értem Adgya a’ Magyarok lstene: hogy töltsékbé

„ Hazánkat Excellentziádhoz, 's Dicsö Eleihez hasor.

‚‚ -ló sok maradékkal! “ 1790. Eszt. Felsie'gesl II. Le

tem‘. annyival inkább мы: most kettöztetik öŕólnörn:y

opoldhcz koronáztatása végett Frankfurtba utasított ‘
Országos levéllel Gróf Kairolyil Jósef` "Ы: megbizott

Köve tye az egész egybe gyiilt Országnak, és hallar

lan siettséggel tulajdon költségén úlazván, meg hqzta

kegyes f’eleletét. Hasonló készséggel ‘végezte szon

_ követtségét-is , mellyet egyhe  душ: Rendjeink Her,

czeg Eszterlizizy Mìklósra, reája, Horváth ’Sigmond, .

és Rhédey Реж-вас: Tanátsosokra 1796. Евы. bisztak

_ vala Károly Királyi Fö-Herczeghez tiszteli'i, ’vs Ma

душ‘ vnézegnkewiánló.levéuel. 1798. Eszt. Grúf' Ева.

тьму Jóseí'et Zemplén Vármegyei Fö-Ispánysághà y

mint K_irályi Személyes Bìztos 'be«iktatta. vólt az,

а’ 'ki mind 1797. mind 180:0. Eszt. ezen‘Szathmár Vár-ß

’ zette, ’s azért-is

megye Fejedelméért, Hazu'jáért f'egyverbf‘ogó Nemes

Seregének, а’ melly mindeniitt különös tekéntetet vont

magára, olly r'óvicl idôy alatt, olly nagy számú, olly.

tökéletes ki-állittatását, tetemes kölcségével, buzgófe

ságával, és elevenitö példáiával , leg inkább eszközlötte

(i. ,115, 116. söt a’ Vármegyéjének fegyverbe öltözötc

Magyarlelkii Seregét, mint Vezér 1797.` Szombathely

ай, 1800. Eszt. рай; midön ßécshez az ellenkezö Tá

bor kozelgetett, e ész Bécs, ай ,_ bátor szivvel ki ve.

lâlséges Urúnk` еще! Ezredesnek, és

Tiszar'nelyék’i Qlztalyos Vezérnek tétetett. дышат

-f I ` ‚ f sok
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_ink ezel' mérö gabonábúl, sok ezer f‘orintokbúl, ладу
lzámúl maga камеди öszve szedett új-vitézekböl álló

legedelmet, Fejedelmének böv kézzel adott, az 05110

ákra, a’ nevekedö Ta'nitványokrafa’ 11111116` Mesterekre, ’

à’ Szerzetes-Ház'okra, a' Templomokra, az ezekben

sziikse'ges Szent Eszköz'ökre, а’ Lclki- paisziorok Há

`2aira, és élelmekre‘sok költséget telt. ‘О épi-tette .a’

Nagy-Majtényi, és .Porozlói templomokat, а’ Nagy

Majtényi, Jósefházi, és Sz'anizlói megyés Papi- Házo
kat, és a’ Nagy-Károlyi új tsínos Kastéllyát.l De a’

mint Virgil. ¿Eneis VI. Könyv. Marcellúsról, lAugu

nus Császár liárúlfirtt:

Ostendent terris hunc tantum fata, вечно ultra

Esse sinent; nimium felix Romana propaga

Visa fuit Superis, propria hace si donalfuissent!

\

Aa az:

‚ Örökös végezês csnk meg szemléltette

y Eszt, és a’ Szathmárnak готы) nem engedto

Bami; 's Oh! fájdalom! ezt mé“ csçlßkedœ?

Nagy adomány vólt ez!  azt’magához vette.

Midön a’ lfözÁ- jób-an így buzgoskodik, 1805. Eszt Béca

ben harmadf'él napig tartó betegsége után, életének

55. Eszt. meg' l‘lólt, maga után б: kisded magzatot,

¿sv ezek Кбит härom fiút, Istvánt, Lajost, és Györ

'gyötI hazájának 'reménységére hagyván. Végsö ren

delésében ezen magzattyai eránt az vólt hazalìui kiván

sága: hogy ezek Magyar Országban neveltessenek,

böl'tsen 'által látván, Могу е’ szerént midön emberi

korba julmak,l leg- hathatósabb es_zközei lehetnek a' Fe

'edelem , és a’ Ha'lzav eg‘ybe-kaptsolt javának. f A2011

Евы. 25. Májusban, a’ melly napra közönség'es gyů

lést rendelt vala,Á Kaplònyi temetö bóltban, g'yászëos

Eg'yházi лупы-1455111 el-teme‘ttetett,~V e’ véA re Í'elállítatntl.l

szomorú Kép-Os'zlopoknak sokf'éle elm s Reálrásával.

Utánna - való napon igen szivre bató'halottas besz'édet
ltarlott Klobu'siczky Péter,‘ a’ Kvalócsai Érsekl Kápta

lannak Felnlva'sója, és Kanonokja, mòstani SzathmáriA

Me'älyés.' РйзРмы ‘А’ kUPN'SÓ кёчёйей l‘eá ~ irásá ez :

„ Öl'ik
l
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› lóságosv` Kamarása,

` Octob. ezen Её  Hivatalban Nagy

l 2 Б „дм-3....

_‚‘‚ ,r `

‚ьl 'l n'Örök emlékezetrelfv

7„ Grófr Nagy.- Károlyi Károlyi мы‘, .császárïL "1_

„ Apostoli Kira’lyi Felségnek Kamarzíssa, Császári ka

„ tnnaság .Ezredese, Szathmári tartomlinlynak F5 -ls‘

„рйгшуа, ör'o'kké meg  siratandó meg  hala. , élelének

„ :15. (так 1,805. Евы. ’ `
. ‘ 'l “__ / ¿i ` ‚

' 162. Ugyan azon 1805. Eszt. ez`e11 Megyének

Fö-Ispányî méltóságára magy érdemi'i Байт И/:ёсзеу\

МЯ/Цёвй, ll-lajnácski'nick örökös Urátlrelséges Urúnk

ki11evczni me’ltóztatotl, ’s ki~nevez1etését e’képen a’~

.Va'rniegyének tudtára aclta:„„l10gy bizván l1ivségébe,

és О Felsége cránt ki nyílatkeztatott tartozó ma

gav'iseletébe Hainácsköi Báró Wécsey Miklósrvaló

srígos Kamarásänak , Beregli Vármegyei .F6 ~ lspányi

Hivatal Helylal'tójzinak, Kassai kintses Tári~Szék

igazgatójának, ’s az Uclvari -Magyar Kamara `Ta11á

tsosának , 'tekintvén az б állandó hivségének, és az

Uralkodó Ostriai Házhoz, O Felségéllez, Hazájának

közjaválioz' тащит f‘elette lmsznos szolgálatinak él".

demeit, gondolóra vévén az jeles erkölcseit, ’S

életének jzimborsa'gát, ат; Gróf'Károlyi‘ Jósef'halá

lával meg-iiresedctt Szathmári Fö-Ispányi Hivatal‘

ra nevezte, tette, és rendelte. ’s a’ t. költ отца

`Вёсв Városában 6. Majusban 1805. Eszt. Ferenez.

„ m._ k. Gróf‘ Erdödy Jóseiïm. k. Herovichdósefïm. k.“

Ezen nagy érdemìli Báró, ’s Fö-lspány Báró Haj

nácsköi Wécsey lstván F6 -Hadi-Vezértöl sziilervén,

iŕìúságában а’ k-iilŕ'öldi tartományokat, kivál.: Ola'sz

Országot ielcs tapasztalássál meg járván‘, már az elött

(a’ mint ö Felsége Szavai is bizonyittyák) Királyi va

Tanátsosa, Kassai Kintses - Tári

Széknek, és а’ Hajdú - Városok F6  Igazgatójává'téf

И

D)

,J

D)

3)

i,

„Э

’I

I3

l’

fue“, és már ezen Vármegyét is> Gróf` Károlyi 16“?

nek nevendékségében, úgy ‘а’ szomszéd ßeregh Várme

gyétf‘ mint F6  lspányi Hivatal Helytartója bi'ilcsen
kormányozta, la’ Királlyának, ’s Hazájának Готов dol-V A.

gaibanKirályi Bíztosi Személyt több-izben тем. 11.

_  Károly Városriban

Nagy-Méltóságú Báró Orezy [Азию _ Kirzilyi Belsöf

Tamitsos, és Abaújvármegyei Fö-lspány , úgy, mint

а’ КёёщЫуЕ képet viselö s`zçmélyes Biztós мы Ьё-ЬеЖуЬег‘

‘ ‘ te:
`
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Твин, az öszve~gyïìl1t számos Nemességnel: liozzája.

штатом nagy ищете, örvcnclezései, és vendégeske~

dései között. Mert (а’ mint a’ Magyar Kurir 4. Ред.

541. lapon meg irta) „ az Udvar-közepén e’ végrc ké`

‚‚ szitett 40. öles lioszszas'a'gú, 9. öles'szélyességiì pa

53 lòtába'n а’ vendégek le telepedtek , meg vendégeltf't

„ tek, e’s az Egek~f`elé poliarakat .en‘ielve’n, a’ Felséges

‚, Ostriai Háznak hoszszas, és Béldog Uralkodaísáért,

,‚ a’ Királyi Biztos, és F6 - lspányok egésse'géért üre

„ sitették а’ Tokai lJQrral meg töliöîtLégeliyeket. 1805.

A’ Framzizik ellen ujjabb 'Nemesi (Ы - 1<е1ё51 huzditásá

val eszközlötte.’ 117. 1807. Eszt. Császári , ’s Kizályi

Belsö Titkos Tanátsosnak neveztetvén, ’s azon „ан.

папаши Ország - gyi’ilésén jelen мы‘, 28. Tzik. az Qr

s_zzíg BìztosìivaA a’ Tiszzintúl -való keriilelben rendelte

telt , azon belységeknek egy köz-igazgató iiatalom

alá - vcttetésér'e ‚ a’ mellyek eddig t'o'bb Köz - Felsôsé

.get esm'értek, 1808. Eszt. a’ Haza leg föbb Törvény

Székének Birájává lett, és most-is а’ Királlyálloz nagy

híységgel, a’ Hazájához való szeretettel, az alntïavalói

i192 igazsággal kormányozza ezen Vármegyét. А’ Ма

gyarok lstene hoszszan nyújtsa Betses élelétl

§. '165. következì'i' Al -Ispzînyokat le'ncteft Ре

3

tzegetiiilnk a réîi írzísokból , vagy írókból _, kik` a.’ Fö

Ispányi hivatalna' Segédjei vóltak: _

1505. »Eszt. a’ Vá'rm‘eg‘ye levél fzîrában, 2_1. szrím'

alatt: „ Chnholy Miklósnak, 'és_ Peò'liry Pci/nali 'Szath

‚‚ `тйй I_spa’nyoknak útì levele :'hog'y Nemes Gewrbed- ›

„ hi Laclomér , Kámlyi ' lákó- helyébi'il f'pleségével , ’s

д, íngó .javaival P'estli vármegyébe' Gewh' helységbe

„ útazva'n, mínden fize‘tés nélkül ,a’ Húszadnsok, Har

~„ mimzadosok {Vigesim'aloresg Tr‘l‘ceslmatores) és Vá

д, m'osok Юга! bocsátasse'k. Zöld viaszkon б: persé:

van гей nyomva. Itten neveztetelt Chaholy Miklos',

'nem egyébb~vólt, hanem § `127. elö hozott Oliwernek

fia, Fö- lspány , Peb'liry Pál pedìg Al- Ispánnya.

1520. Eszt. Мёд: Szathmári Ispány', Mibály Ме

Bternek képe §. 151.

1551. Eszt.. Ldsxló Mester Abrahámnak fia.§ 155.~

156g.
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i569.' 11i-1216. cœhi-Pálnak 11a шт; кот.
l 1580. Bertalan Mester. Mándiak Ievél  tar.

1408. Cházáry Будка)‘ 5. 51. ‚

1420. Wcthéssy .Iakaln4 Leleszi Konv.

1422. Mátyás, Chegedy Pé'ternek fia. Mándiall

levél чёт,‘ _ _

1 1425. The‘ty Ja'nos, él Kérchy Ma'tya's. Egriek

levél ‘- tárábúl. _

_ _ ‚430. Kwsah' Jake/1 мы, és Wáfday Pezbárf.

Szathma'r Va't‘ossa Lev. tár.

1484. Ujlakf Antal, és Zöldus Ваше. Mándiak

lev. tár. ' . '

. 1575. Uray Mz'klós, é» Wfcthc'ssy László._Magunk

lev. .tán 155. Байт.

1589. Uray, Sándri, `és мешает; Wethéssy

László. . ‘ _

1592. Uray, Sándri, 'és' Anárchy Péter. Ugyan

abból. _

А’. többiek a’ Vármegyének jegyzö. könyveibül 'íg'y

következnek:
1594. Bacl‘ikai Anárchy Péter. ‚ I .'

1595. Irinyi Irin-yi György., `Vetéssi Kökényesdi

Pál. _ .
1597.'Mezöter_emî Wetéssy La'szló, kAraehai Arai

ebay János. ’ / — ’ `\
16011. Witkai Witkay László ,- Arachay János.

1601. Witkay László, Bagossi Bagossy Peil.
_ 1602. Rápoltlii Nagy Mátyás. ` — У

l 1605. Bagossy Pál, Nagy Mátyás. \

1604. 'Bagossy Рай, Witkay Jaînois,~ és'Dengelegy

Bernárd. ’

_ 1605. Bagossy Pál, Dengelegy Berná‘rd, Csoma‘

közy Pëter, Sárköz-Ujlaki Maityás.

1606. Bagossy Pál.

1607.» Ujlaky Mátyás.

1608. vBagossy` Рай}.

166g.
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1609.` Kölchei Kende Tamáii, Magos-Marthi Pathé \

1610. Kende Marton, Kende Tamás. Pathó Ferencb

1612. 1615. 1614. 1615. Kende Tamás, Pathó Fe- ‘

reńcz. x ’ .

1625. .Szent-Mártßnyì Farkas István, Urai Uray

Fermez. ‘

1628. 1629. 1650. 1651. 1652. ватт: Gyulafn Mi
klós , AUg’ay Ferenez.`

1655. 1654. Farkas István, Uray Ferencz. -

1655. 1656. Kökényesdy Péter, Uray Ferencz.

1657. 1658. 165g- Farkas István,Kökényesdy Péter.

1640. i641. Farkas István.

` 1642. 1646. Lekczei Sulyok János, .és Farkas István.

1647. S’omlyaî S‘zilágyi Fe‘nx'en'cz, Sulyok Люба.

A\

1648. 1651. .Szilágyi Ferencz, más Allspá11yi hi- › y

vatal üres lévén. — _1

1652. 1655. Farkas István.

1654. ‘1655. Szilágyi Ferencz.

1656. 1657. Szilagyi Fex‘enz, ¿s Gyulaß‘y László.

` 1658. 1660. Mikolài Mikolay Andr-as,V és Kendd

András. ` _

1661. Kende Andrés. .

1662. Debreczenyi György, Kende András.

1665. Sulyok Ferencz, Kende Andrásh» ‚

1665. 1667. Sulyok Ferencz, KerxdeL Gábor. ,

1668. 1669, Sulyok Ferenez, Miko‘lay Bóldi’sár.

1670. 1676.. _Sulyok Ferecz, Kende Ádám.

167.7. 1678.-`Kende Ádám ‚ Horváth István.

' 1679. `1685. Kendo Ádám, Kende Ferencz.

. 1684. .1686. Kendo Ferencz, és Tasnád ~ Szántók

Becsky György. ‚ ‹

1687. 1789. Thuróczy Imre, .Gyulay “поз; _

1691. Kökényesdy Fereńcz , és Thar János.

1692. Kende Mihály , Kende ’Sigmond..

1695. Witkay Mihály, Becskg,I György.. Köké

nyesdy Ferencz. . ‚

\

I ‹ ‚. ‘ 1694.
L

Г"
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1694. 1696. 1697. 0911111111111 09111111116711111161, 61

~(Éi'yulay János. '

1698.

Mihály.

Ferencz.

1705.

1706.

1710.

Mihály.

` 1711.

Magos János.

1712.

1714.

1716.

1724.

1752.

>`1754.

‘ 1758.

' 1746.

1754.

1119111111911 111911111111117' Gyargy', Ajay

1699. `Domahidy Miklós, Ajtay György.

170|. 1702. AKlolziusiczky György, Kökényesdy

1705. Witkay Mihály, és ’Sígmond.\`

1709. Klobus'iczky György, Kende ’Sigmon'd.

Vasáros-Naményi Eötvös Miklós,I Wi1kay

Rápolthì Nagy Pál, Jékei Jékey ’Sigmond,

1715. Eötvös Miklós, Magos János.

Eötvös Miklós, Ajtay Mihály.

1722. Klobusiezky György, Gyulaff'y László.

1727. `BagossyLzíszló , Kende László. `

Hiripi Szuhányi Márton ‚ Eötvös Jósefl

Bag‘ossy László ,'Jasztrabszky Jánus.

Eötvös Jósef, Becsky György.

Eötvös Jósef', Udvarhelyi Linkner Mihály.
Thólnay Pál,vBecsky László.

’ 1765.A 1778. Becsky László. 11i11yi 1.111116.

1780.

1784.

Szuhányi Lás__zló, lrínyi László.

Szuhányi László , Eötvös László.

1785. Eötvös László, Kende Pál.

1511.

1790.

а’ Tudománybéli dolgokban Ország

‘ 67. Tyik. 1791. 65 52611:-К6:о1пр1—С5611 Ferencz1

1777. Geöcz Fererícz Királyi Tanátsos‘, Kende

Benedekf‘alvi Luby Károly,` Királyi Tanátsos,

Ki  ren deltettye.

\

1800. Luby Károly, _Kende Pál.

1804. lgende Pál , Szuhányi János.

18971511111619111111“, 11611161 s611661. A? мет

zettségeknek `az elö  nevét (pracdica-lum) rövidïtésnsk

okáért csak egylzer elähozván..

~ $1.164.
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§_ 164. 1787. Esz't. платят más, úgy ezen Vár

megyének köz-igazgatása Dicsö II. Jósef Csász'ár áL' ‚

tala’ Polgári, és az Igazságot szolgáltató hatalrmm ‘

fel- osztatott; azért a’ “займы-там 1‹—егй1е[1)ё11 Tálz‘ú.

nak Igazgatása aláyettetve Törvén  Széke ‘(Щ Матч

Károl bnn. Eli‘il  Ulöje Wit'kay ászló. Szék  Ulilk: `

Zanatzy Jósef'; Osváth Gergely, Má‘tay Sánfior, Eras

Imre. Jegyzök.- Asztalos Mihály, O'ros’z János Köz

Úgywédök: osváth мм, és lklódy или, Lais'tro

mos, és betsülö @sászy Jósef', Hites Irók: ‘Lencsés

László , és Ifiabb Witkay László. Szegények Prókáto"

ra Szabó Marton. I ‹

§. 165.1A’ Szolgabiráknak nevei:

1250. Esz. Hódosdi Bilogh. §. 125. 124.

1569. Miklós Gechy Pálnak fia. Lelesz, Konv.

1425. Darahy Gergely, Egry Tamás, Uray Та-'
más, és Csázári Zele István ivádoltattak Башни-у Ist- f

ván, Zanìszlónak fia> által: hngy a’ Vármegye nevével

álnbkúl az ö kárára levelet koholtak. Lelesz. Kon?.

1560. Daróezy Samuel.

1589. Chomay Ferencz, Fejér Kálmán, Domahí.

dy Albert , Nagy Gáspár. _

1592‘. Zólthay Bernard, Ramocha László, Nagy

Gáspár, Helmeczy Ambrus. LeleszfKonv. ‚

A" többiek a’ Vármegyének jegyzö-könyveibiil:

1595. Rápolthi Nagy Mátyás. ' _

` 1596. Egry Bernard. ' к I

1597. Kölchei Nagy Gáspár, és Berczely Ferener.v v

1598. Székely Albert, és Pettyéni Joó’sigm‘md.

1600. Irinyi Ferenz," és Thúry János.

_ 1602. Mandy На“, Lasztóczy Jáncl, Hódolsl

Ugron János- _ _

/ '1605. Rezegey Pál. ‹ v

1604. Saiz-may Ferencz ‚ Sarköz- Ujlaky Mátyais,

és Cseke Istv'án. 1 А

’ 1505. Szirmay Sándrin. 1

1606, Balásházy Miklós ‚ Csepely Albert. ‚

_ I s 1610.'

1 .
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János , komoróczy György.

152

1610.

‘f

 ."dmâb".

I

Szirmay Ferencz, Cheke ` Miklós_, Danyänyi

Ary MihályyBes-zprémy Gáspár, IbrányiJános.

1611.

1615.

1615.

1629.

Balas. Pakú Pa'l.

1651.

1652.

1655.

1655.

1657.

1658.

1659.

1641.

1645.

hìdy Bdüdó

1645.

rencz, Sza

‘ 1646.

` 1648. lrínyi суду, Ráthonyi Gergei

Gáspár, Bornemiszeza István.

1649.`

1655.

1 654.

1656.

Ferencz.1658. ’l

1659.

1661.

1565.

Zeöke István.

Csanédylsaák , és Mzírton

Rezegey Pál. '

Ramochia Pal,

Péter.

Bagossy ‚Шпон Kovaszi

Domaliidy Miklós.

Szirmay György.
Irinyi Gy‘o‘rgy. d'

lrinyi László.

Egry István , Szirmay ‘Сумы’.

'Thúry Andrés.

‘Kapossy Jzínos.

Szabó György. ‚

Bornemisza István, Szabó György, Doma-t

s. . ‚

Rajky Jzínos, Matóozy Samuel, Darvay Fe

kotz Tama’s.

Némethy Рай! , `Ráthonyi Gergely.

y, Uray

Rá’thonyi Gergely , Uray Gáspár.
Wethéssy Mihály. I

Kölchey Gáspçir, Darvay Ferencz.

Daróczy Samuel, Kölchey Gáspár Szirmay

Rajky János.

Darvay Fereucz.

Katona György так. l

Ugyan Ё}, és Zsarollyányi Márton Tamás.

11665. Somlyay lstván, Ráthonyi Jósa, Tarpay

Gergely, Piispöky János. Komoróczy György. ‘

` 1666

.1669,

'o

Somlyay István.

Bogárdy Mihály, Tarpay Gergely, P'iispöky

v ` 1670.
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1670. Daróczy Samuel,A Görgey Andras , Iklódy

István.

1671. Nagy Gabor.

1675. Janchó Pál , Daróczy Istvdn.

` 1675. Nagy Gábor, Matóczy Samuel, Kovács

Tainás. ~ _

1676. Csengéri Szücs Pál , Ibrányi Gábor.

1678. Witkay Mil‘iály.

1682. Szilágyi Рай, Szodoray Boldi’sár, Matóczy

István.

1684. Kende Sándrin , és Tar Janes.

1687. Nagy Pál, és Maróthy`Mihály.

1688. Debreczenyi Péter.>

1679. Domahidy Miklós. .

16,91. Komlóssy Mártol-l, `VV'itkay Mihály.

1692. Szirmay György, Szilágyi Péter.

1695. Magos Jänos , Torma Pál, “Пишу Mihály,

Balogh, Péter. ‘ .

1694. Jringyi

György. .

1695. Rajky János,

János, Kölchey Imre.

1696. Boros ’Sigmond , Bösz‘o'rményi'sámuel ‚ Bu.

day ’Sigm011d, Едим/65 Miklós.
l 1698. Almássy Gabor, Irinyi‘áSigmond,

1701. WVisky Já-nos.

1702. Mlkolay György,

ba Istva'n, Csanady István.

|705. De'mahidy László, kölchey Imre, Werbe..

Sy László,'lbra'i1yi János.

Szodoray lFerencz, Fényes

Andrássy Jeremiás, Cso

1,705. Kelessy István,l Miskólczy Gyöx‘gy, Miko.

lay György. к

1706.`Nagy Суды-53’, Szent Györgyi Jósef'.`

v1707. Ráthonyi László , Böszörményi Samuel.

' 1709. Lakatosl Jáncs, Kölchey Ferencz.'

C

a

Sigmund, Magas István Csontos ‚

1710.
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l1,710. Kerekes Mihály, Mikolay György ,`Kölchey

гениев, Fényes János. '

171.1. Kölchey Ferencz, Kerekes Péter.

1 12, Её or i Na yG ör , orváth IstvánNagy äános, lgeìökli'y Págtyy у gy H ,

1715. Gyulay Ferencz. f

1716` K_ölchey Ferencz, Dombrády György, Ba

gossy Mlhály. \ 1 ` . _

1718. Erdöliegyi Miklós, Eöttvös Jösef', Irinyi
'

\

YImre: , (Kölchey Ferencz. .

1721. Verebélyi László, Uray László, Dálrioky

i György, Bokor ‘Мамон

AZ “tán F5  és Al »Szolgabirákra fell osztattak:

l 1724. Fö-Szolg. >Bagossy Mihály‘, Erös Iitva'n,

Korda M'ihály, Irinyi Imre.

Al-Szolg. Böszörményi Sám'uel, Szigethy György,

Kászonyi János.
i 1727. Fö- Szolg. Verelóélyi László, Irinyi Imre ,

Becsky György‘, Kereskényi Ja’nos. '

Al- Szolg. Böszörményi Nagy Fere'nqzßzékely Jó

. Sef, Thólnay Sámuel ‚ Ке1ев9у’СёЬе1‘.

« _ 1752. Fö- Szolg. Mólnar’Sigm'oncl, Becßky Gy'o’rgy

Jékey Sándor , Irin‘yi Imre. Y — ._ _

`Al  Szolg. Kürti Csabay' Lász'ló , -Brös Gábor,

Buday"Sigmond_, Irinyi 15191111.- ‹

1754 F6  Szolg. JékeySándor, Becsky Gyórgy,V

Söte'r Jóse'f', Irinyi István. ’ _

\Al Szolg, Krasznay Imre, Erös Gabor, és‘Mi- `

liál‘y, l/Vîikay Mihály. ‘ ~¿_ _ _'

’ 1758 Jékey László, Becsky László, Sötér Jósef',

Irinyì István F6  Szolg. ' ’

‚ , Al - Szolg. Krasznay Imre , Péterfy István, Егбз

Mìhály , ‘Nitkay _Mihály.  _ ‚

1746. Fö-Szolg. Krasznay Imre, Becsky' László,

Slitéx' .lósef", Witkay Mihály.

- Al ‹ Szolg.. Nagy Sándor, Póterfy -István, Кем!"

Imán, Jásztrabszky IitYán. _ ` ’ 'y

1754.
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. щчмъм. 1754. F6 -Szolg. Krasznáy Imre , Becsky Gy’órgy,

Klobusiczky László, VVitkay Mihály.

Al -Szolg. Fngaraisy Antal, Eötvös Miklós, Nagy

Sándor Horváth Imre. '

‚ х765. ~Szolg. Bagossy Ferencz, Becsky Gy'c‘ìrgy,

Becsky Ferencz , Irínyi Antal.

Al-Szolg. Fogarassy Antal, Eötvös László, Nagy

Sandor, Lengyel Im‘re.

1771. БЕЗ-52015. Geöcz Ferencz, Eöttvös László,

Becsky Ferencz Irínyi Antal.

Al- Szolg: Fogarassy Antal, Dessöfy Imre, Eötvös

Imre, Witkay Mihály. Y

1778. F6 -‚ $2о13..‚Себс2,Еегепс2, Eöttvös 1345216;

‘ Eöttvös Imre, Irínyi Antal.

Al-Szolg. Cseh László Becsky Antal, Zanatliy

Miliály, Nagy Ferencz, Kende Pál . Witkay Mihály,

Simonyi András. '

1784. Fö- Sz‘olg.y Rápolthi Nagy Ferencz, Uray

`Iósef', Kende Рай, Vìtkay Mîhály. ‘e

Al- Szolg. Mándy Pál, Peley ’Sigmond, Gálpár

Jósef, Szerdahelyi ’5igmond, Kölchey Istva'n, Zanathy

Mihály, Irinyî László.

1790. F6 ~ Szolg. Uray Jósef, .Becsky Antal, Köl

clleì lstván , Rápolthì Nagy Ferencz.

Al’- Szòlg. Szerdahelyi ’Sigmond, Mátay Ferencz,

Mándy Рай, Gaspar István, Kende Mihály, _Isaak

Gáspár, Irínyi Imre, Vitkay [вы/дн.

1796. FövSzolg. Uray Jósef‘, Becsky Antal, Köl

chey lstván, Nagy Ferencz.

Al Szolg. Szerdalielyi ’Sigmond, Malay Eerencz,

Mándy Рай}, Darvay Gabor, Isaák Gáspár, Becsky

Ignácz», lrínyì Imre, -Asztalos Mìhály.

§. 166. FöAl -és betsületbül -való Jegyzök: ‘

.595. Felge-Puiyai Вся/К гады.

1597., Irínyi Irínyî András.

1629: Pászthóy Máthé. .

1641. Domahidi Domahidy Miklóì.

1645. Nenei Janchiovich Miklos.

а,’ l 6”/5”.

/ l 4
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1645. Szilágyi Bák Gabor.

1658 Szákonyi István.

1675. Ugyan б.

1691. Horváth Mihály.

1692. Szákonyi lstván. ‚

1695. Kl/obusiczi Klobusiczky György.

1695 Tnólnay ‚Иное. l

1699. Ga'lf‘y György, és Viszocsány Sándor.

'.1701. Tlaólnay János, Gálf’y György.
‚Н v170'5 Kardos István, Almássy György, Illósvay

l

' Jánoe.

1705. Kelessy István , Thólnay János.

1709. Thólnay Jánps , Almás-sy Gábor.

_1716. Koma’a'o'm'y András.

1718. Szuhányi Márto'n.

1722 Ugya'n ö, és Eröss László.

`1727. Szuhányi Márton, és Szatl1m`áry Benc‘ze

Samuel». `

1752. Bencze Samuel, Klobusiezky László, Котё

romy Anclrás.

" 1754. Bencze Samuel, Thólnay Pál.

1755. 1758. Linkner Miha'ly , `Tholnay Pál.

1746. Thólnay Pál, Irinyi László.

1754. Szuhányi I_ászló , Bagossy Ferencz.

Mihaiy. _

1771. Zanathy Jósef; Witkay László, 'Er'óss Imre.

1778. Witkay László, Noz'dmviczky Amal, 'cach
Ferenez, Szuhányi János. Y

1780. Witkay László, Nozdroviczky Antal, Szu;

liányi Janos. ‘

1784. Nozdroviczky мы, Mátay sándor, Császy

Jósef, Eröss Gabor; › _

y 1787. Lehóczky Antal, Kardos György', Субп

gyösy László. ' .

1765. Zanalhy Jósef‘, Witkay László, Udyarhelyi~

1790.
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1790. Gáspár Рай, Asztalos Mihály, Èr-Hatvani

Kengyel Lajas, Kis-Dobronyî Isaák Sámuel, ifìabb

’ Szentléleky Antal. _ _

1796. Gaspar Pál, Kengyel Lájos, Isaa’k Samuel.

1797. Вены. iñabb Geöcz Ferencz. Кота János.

1798. Luby Imre. _ ,_

1799. Rápolthy Nagy György. ' ‘ ~ ›

1800. Eöttvös János. ‚

1800. Szuhányi Jánosg-Éö-Jegyzŕi. .
/

1805. Járdányházy Kava.. ваты: Becsületbál.

1804- Bulyi Jekey Imre Fö, ifl‘iabb Geöcz- гс

rencz, 65 Kovacs Sandor Al-jegyzök, Mándy Péter,‘

és Erdötelekì Szent-Mariay János betsületböl való

Jegyzök. ‚ ‚ .

§. 167. Adó- rovók, és szedök : ‘(Dz'catores ,' Per

ceptores) _

1602. Kákonyi ’SigmomL

1605. Pathóházy `lt’athó Ferencz, és Dengelegy

Bernard. .

1658. Némethy» Janes.

1648. Gyulay Pál."

_1654. Benevár'y мамы.
1655. Csomaközy László.

1656. Szücs János. '

1681. Payzos János. _ ‚

_ 1691. Szirmay György, egyszerstnind a’ Nagy Вё

nyai ja’rasban Szolgabiró. _ ’

1695. Maróthy Ißtván.

1,696. Szodoray Boldi’sár.

.699, '.Eöwös мамы; ’

1707. Komlósy Márton.

1709. Szent- Györgyi Jósef‘.

1'712. Debreczenyi Péter. `

1724. Jasztrabszky ‚Киев.

Ё‘ ` _ ‘1727
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1727. Èrös László ’Sz'ámvév'6.

1754> Horváth György наш, Irinyi-Ignre Házi

pénz tár `bészedöje. . ` › „

1758. Badda Gabor F6  Adoszedíí, ZomboryAdáìn

segédgye. \

1746. Komáromy Samuel, Jé'key László, Ajtay

Mìbaily. l — ‘ ‚ `

1754. Zanathy Jósef", és Irinyi László.

1758. Ajtay Mihály Fß-Adószedö.

1765. Irinyi László, Illósvay Lá'szló.

1778. Dósa Imre Fö-Adószed‘ô, Járásbéliek: Som

lyay Mihály, Szathma'ry Sámuel, Vass János; Wit

‘i kay'Mihály. Zanatlly Jósef' Szám- vévö. v

1784. Járásbélviek: _Illosvay‘JósefQA Császy Laszló,

, 1790. Somlyay Mihály. Fi'i-adoszqdö, Járás‘bél’iek:

Tegö Ignácz, Vass János, Domahidy JóSef', Csaszy

Lá`szló. Wittkay Jósef Száxnvévö. l —

1796. Wittkay Jósef Fö -Adóslzed‘t'à Járásbéliek:

Tegö lgnácz Nagy ’Sigmond, Domahidy ‚Швей‘, Szent

léleky Antal. Zanothy Mihály Számvévö. ‚ —

5. 168. A’ Közönségnek Fiskálissai:

1724. Ragályi Ferencz. ' 1 ‘ д,
1727. Szentíványi László. i

1752. Nyiczky Simon. `

`1754. Erös István. ` " - «.' '
„за. Gáspzir Sandor.. i '

1746. Siketh G_yörgy, a.’ Szegények Ügy-Védöje.

1754. Ugyan ö Köz~Fiskális, Szinfalvy`András,

a’ Szegényeké.

1765. Siketh Gyiirgy Fiskális. Mihalaky Mátyás,

a’ szegényeké.. . '

1778. Mátay Antal, Óváry' Fei‘en’cz, Malatinszky

Jósef'." ì —

1784. Óváry Fetencz, Táhy Ignáez.

 1790. Mátay Sandor, Osváth János.

1796. Ugyan azok.' '\

§. 169.
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§. 169. Nevezetes példa-beszéd vagyon ugy'au‘lv

ezen Vármegyépöl a’ Magyaroknál: hogy' a’ Szatìï

пай’! Próka'tor nem tes-zen az Országban 11311865"!

Ezen Közmondás ered tének idö szakaszszát hogy ki

tanúlhassuk, szorgal tosan az Ok-levefekböl fel-je

gyeztük Szathmár Vármegyci eredetii. Prókáwi'oknak

neveìt, "s igy találtxuk-z hog‘y 1525. Eszt. fogvást 1495

esztendeìg ìtten-is, mint más Vármegyékben пение-7

tCS Lz'tìter’atus Deákos Prókátorok vóltak; hanem 1495'.

esztendötöl, 1626. Esztendeîg csak négyet, Úgynflint

Rezegey Bernárdot, és Pált, Tyukody Andrä“, ¿s

Genchy Mi-klóst> találhattunk. Tehát ezen idönek sza-f —

kaszszába. támadhatott ezen Közmondás, mellynek nem

egyéb'oka vólt: hanem ezen Megyének sok háborús

‘младшая-45:11, 65 az vIskolálmak neńr létele, ’s azéri: I

az` ìffiúság, a.’ tanulásban módgya nem lévén, in_l'iább \

katonáskodott, mint-sem а’ Deák nyelv, és az Ugy»

Védöji mesterség tanulására. adta magát, Szplgabira'k

rovásra metszették a’ hìvatal‘béli jelentéseìket, és onnél:

vette a’ Rovatal, és~az Adó-rovás @mede-tet. A’ Föblspány

Báthory István ‘144. az Országnak Fö-Biráia és,'

Erdélyi Vajda, lrást nem tudott, тег! Pray 5. könyv.

.245. lapon 1.391.` Eszt. elé adgya helyébe tett Báthory

György öttsének alá irását. 1573. Eszt. az Al- Igpány ~

Ieveles tárnnkba igy alá iria 'nevéts Cora ‘Ив-7021165]

Lazio Vz’ce Comz'tz's. ' Csupán a’ Jegyzök Deákos em

berek lévén, ìráshan tètçék, a’ tanpságbéli leveleket, kik

50. Magyár forrint bén-el, és `számokra rendelt egy

nehíny kaszásnkkal, ’s aratókkal ki elégitettek, 526

gödtettek', és hìxeluenek. De e? miatt tcrmészezes, és

egyenes igazsággal, ’s harqarsággal el-végeztettek az

ügyek, az Orsvzág alkotrńánya szentül meg tartatott,

65 а’ ravaszkodó Foxgtélyosságixak hely nem adatott, da

ez'vólt az i;éìetnek~f`ormája: D:l¿beratum est, ut di»

cant aliud.y Itéltetgttì hogy mást mnndgyanak. Vól

tak pedig Szathmári eredetü régi Prókátorok ezek:

1525. Eszt- Tyukod'y István. 1181. Simzy Antal. 1588.

Dersy László. 1599. Báthory Istvá‘n. 14о9._ Panyolay

’Sigmoni 1416. lklódy István. 1422. Rezègey János,

és György. 1424. Fylpessy András. 11126. Báthóry

Isìván, Iklódy Gergely, István 65 'Mihály , Jármy Ish

vain, és Balás, Samelházy Bjaìás. 1428. Meggyessy

Adarján. ‘1429. lklódy Mihály, Tyukody András, Ре

_ — ` try
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140 "ешь"

try Dienes` 1455- Nábrády Janes. 1454. Csákány György.

1456. Parlaghy Ferencz. 1440. Iklódy Gergely. 1447

Nábrády Amai` .45.. Nábrády Mmály, Ba'ihory'Ta'

más. 1459. Iklódy, Chizery Mihály. 1460. Iklóòy

György, Der‘sy György. 1461. Rohody Simon. 1462. Gen

' Cby Байт, Károlyi Vincze, Samelházy Balás’. i464'. _

выгоду Istváu, Chazáry László, Jármy Gergely._ 1466

`llçlócly Bala's, Szenyessy Illés, Dersy Péter. 1484.`

Daróezy Márton. `1486. Pa`possy Gergely. 1495. Sze

nyessy Tamás. De ha tekintsük az akkori idöket, más

Vármeg'yékben -is kevés Prókátorok vóltak, теги 1464.

Eszt. а! Leleszi Konvent irás mond yának Könyve'beu

az egész Ti'sza mellyékén csak ezeì fel jegyeztettek,

kiknek a’ Prókátort valló levelekben печей bé tétetni

szoktak vólt, úgy mint: Zyrmay Fóris (Kristof)

és Mályús eleink, Feldessy István, és Imre, Daróczy
Benedek, Mykay Beregi Miklós, Keszthy Albert, Ke- _i

repeczy Jánns Deák, Gyakf'alvy György, Cházáry

László, Posonyi _Benedek , Fiápolthy László ,i Somo'ry.

Gergely, Bessenyedy Vmcze, Zentmiklóssy ’М11‘г11у,

е; Jármy Gergeiy так, ~ '

§. 17o. A’ Mostanì Tiszt viselöi ezen Vármegyé

nek, ezen l1ivatalbéli fìzetéssel: `

 

Rfl.

Fö-Ispány Báró Wécsey Miklós   1500

Tartománybéli Biztosok: '

F6 ~ Stermenszky István — - — ~ 125

Al-Váiss‘János   ~    -40

Elsö Ail- lspány Szuká y J'nos  — 60o

Másod- Eöttves Sándor  — —  500

F6 Jegyezö Jékey Imre - q г- - 500

Eisö - Al - Geöez Ferencz - ь — - 250

Másocl ~Al Kovács Sándor - ~  156

Tiszteletbéli Jegyzök: Eötvös János Mán

dy .Péter és Sz‘entmariay` Ja'nos. Laj- v

siromozó Fekete Marton  — — 500

,_ Fö- Szolgabirák:
A“Dmrvay Gabor — - -’ -   500

Bi csky Antal l "   ~’.  ,- 500

ч‘
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ltal ту óldál - 4565

Izsák Ga'spár- — — _ _ _ _ , 50o

Császy Jósef' —  _ _ _ _ _ 50o
Elsì')l  Al - Szolgabirák :

Szerdahelyi ’Sigmo‘nd -  _-  _ 150

Szirmay Laios O'csénk -- v  _ ,50

Péchy Jósef'  _ —— _ . _ ._ |50

IH'. Csomay Рай! — _ _ _ _ _ |59

Másod  A1 - Szolgabirák:

Mátay Ferencz —    — .- 150

Nagy György .— ~ -- — - — 15o

Fogarassy Laszló- - — ` .- — 150

Csabay Antal —— _ _ _ _ _ 15g

Rendes Eskiîttek: 100.' for. fizet.

Bakó László, Dobos Janes,` Nagy Sán

dor, Gyiiiky András, Zimány Amal,

Ormós I'éter, VáryFerencz, Lukátsy'

Ferenez, Lencsés László, Tólnay Im

re, Mandy Benjamin , és Sama’ Jósef' 1200

Fô-Fiskális lklódy Lá’szló    50o

Al -Szerdahclyi Ferencz     75

és Fekete Jósef'- 7 — — - — 75

Adó  Szedök: Fö  Witkay` Jósef‘- -— — 50o

M'ásod-'Kardos György — — — - 50o

Járásbéliek: Kormos Ferencz    150

Nagy ’Sigmond  - — ~  — 150l

Domahidy Jósef’ — —  -   15o

Sánta Sandor -'  ‹ - — — '- 15o_

Számvévö Szentléleky Antal -‚_ - — -` 20o

Hires irók 10o. for. fizet.

‘Ajtay Samuel,` Szücs János, RiskóvJósef~

Pigay László, és Nagy Рай! -   500

Az adót bé hajtó Bisztosok 80 For. Битвы; ‚

Györös Jósef, Sz'c'ike ’Sigm0nd, Katha.

Péter, Papp András, Fogarassy Sán

dor, Solymossy '_László, Mósa János,

Farkas László, Oreg Csomay’ Рай. ‚ -. 729

ma

‘ ‚ \ 0111.11 e 9655
'l Вы‘
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try Dienevs. 1455V Nábrády János. 1454. Csákáhy Gyöl‘gy

1456. Parlagliy Fcrencz. 1440. Iklódy Gergely- l447'

Nábrády Antal` 1451. Nábrády Mlhály, BálhOry'Ta‘
más. 14.59. Iklódy, Chizery Milflály. 1460. lklóòy

György, Der‘sy György. 1461. Rohody Simon. 1462. _Gell

' chy Байт, Károlyi Vincze, Samelházy Balas'. 1454» I

Rólzody Istváu, Chazáry László, Jármy Gergely.` i465

`Iklódy Balas, Szenyessy Illés, Dersy Péter. ‘1484

Daróczy Marton. >1486. Papossy Gergely. 1495. Sze

nyessy Tamás. De ha tekintsük az akkori idöket, más

Vármegyékben -is kevés Prókátorok vóltak, mortI 1464.

Eszt. a" Leleszi Konvent irás mond yának Könyvében

az egész Ti'sza mellyékén csak ezel; fel jegyez‘tettek.

kiknek a’ Prökátort valió levelekben печей bé tétetnì

SZOktak vólt, úgy mint: Zyrmay Fóris ( Kristof)

és Matyús eleink, Feldessy István, és Imre, DaróC-Zy

Benedek, Mykay Beregi Miklós, Keszthy Albert, Ke- _`

repeczy Jámos Deák, Gyakfalvy György,l Cházaíry

László, Posunyi _Benedek , Rápolthy László ,' Somory.

Gergely, Bessenyedy Vincze, Zentmiklóssy 'Mihály,r

és Jármy Gergely Deák, ‘ `

§. 170. A’ Mostanî Tiszt viselöî ezen Vármegyé

nek, ezen hivatalbéli fizetéssel: ‹

‚ Rfl.

 

Fö-»Ispány Báró We’csey Miklós — — 1500

Tartománybéli Biztosok: ' '

Fô-Stermenszky István   - — 125

Al-Vätss'János  -  - —  '40

Elsö Atl- ispány Szukány János  - 600

Másod-Eöttves Sándor  -   500

Её - Jegyezö Jékey Imre -   r- 50o `

Elsö -Al - Geöcz Ferencz — - -- ‘- 25o

Másocl ~Al Kovács Sándor -  ' 156

Ttszteletbéli Jegyzök: Eötvös vJános Mán

dy .Péterés Sz'entmariay János. Laj- —

stromozó Fekete Marton - —- - 50o

. ‚_ F6- S-zolgabira'k:

‘Dm'vay Gábor ё’  ' —  — 500

Ba езжу Antal l "  - ~’ -_ _- 50o

hmm

w Oldal  '4565

- Izsák
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ltal vìtt_óldál - 4565.

Gáspár'-     _- ._- ‚ 50o

Császy Jósef‘-  —-‹ _ ._` ._ _. 500

Elsö  Al ~ SzOlgabirák :

Szerdahelyi ’Sigmo'nd ‚- — -— — -1 150

Szirmay Lajos Öcsénk    — 150

Péchy Jósef' — «- — —  ‘- - 15o

IH'. Csomay Pál       150

Másod  Al- Szolgabirák: v

Mátay Ferencz  — — - - —- 150

Nagy Gy'o'rgy .-  ›- - - — 15o

Fogarassy László-   ‘- ‚- - 150

Csabay Antal   —    150

Rendes Eskiittek: loo.| for. fizet. `

Bakó László, Dobos 341105,` Nagy Sán

dor, Gyüiky András, Zimány Antal,

Ormós t‘éter, Váry’Ferencz, Lukátsy

Ferencz, Lencsés László, Tólnay Im- ‚

re, >Mandy Benjamin , és Sánta‘ Jósef' 1200

Fö-Fiskális lklódy Lá'szló    50o

Al -Szerdahclyi Ferencz  - -— - 75

és Реймс Jósef'- -.. - — -  ` 75

Adó  Szedök: Её -VVitkay` Jósef- -  500

M'ásod-'Kardos György — — — - 50o

Járásbélìek: Kormos Ferencz -   15o

Nagy ’Sigmund —  -   - 150l

Domahidy Jósef` -  — -   150

Sánta Sándor —  — - — - -` 150.

Számvévö Szentléleky Antal --.` — - -‘ 20o

Hites irók 10o. f‘or. fizet.

‘Ajtay Samuel,` Szücs János, Riskó Jósef - _

Pigay László, és Nagy Pál   . - 560V

Az aclöt bé hajtó Bisztosok 8o f'or. fizet'éssel:

Györös Jósei‘, Szi'ike ’Sigmond, Каша

Péter, Papp András, Fogarassy Sán

dor, Solymossy __László, Mósa János,

Farkas László, Oreg Csomay‘ Pál. `. 72o

т
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эта! vitt Yóldal  9655

Föld mér'ö   ~     ` ‘ 40o

. F6 - Orvos Thomász Ferdinand. -  ` -. `4011

l, Segédgye Prédey János     20o

Seb  Оптовые, 200. for. fizet. '

Gerhardt Jósef‘, Klaizeusv‘z Antal, Tama

sy Ferencz, Veresmárthy János, Bausch

vedl, Wilhelm, és Fekete —  - 1200

A’ Hajdúk és a’ Katonák Hadnagya Rada`

“у Antal   — - - -\ - 14o

Csengeri Hid-Mester -.   - ` 150

Selyem tenyésztetö Tavarnay Ferencz ` 20o

T‘o'mlöcz tartó Hunyady István -  — ' f 511

4. Bába 10o. for. fìzett. ' ~ — - - 40o

4o. Lovas Katana 6o. Гоп fizet.  \ .- 2400.

12. Haidúk 7o. f'nr. Вис. ~  A  84o

Kémény- Sepr'c’i Bekker Fridrìk= `- l   60

А’ rabokk'en'yérsütöje Hering Gyñrgy . ¿8

 ‘ч —_ — OHóhér Sachter János -

’ ` Ösziresség- 17175

 

§. 171: Mar most következne ezenIVIegyénêk iai

rásonként való le-irása; de mine'kelötte azokra тёп

п6п1‹„_ц11\’е1‘е2еп УёгтегуёЬеп fekv6 Szab`ad Királyi ~

Városok els6 helyet Lérdemelnek, ' és ezeknek ‚брит

tagságaì, ezen Vármegyébe'n történt dolgaknak le ira

sával nagyon öszve Вы" vannak, ‘мы leg elébb

le irjuk:

Szathmár, régentén ÍZothmár F6 waz-ost, a’ vá

мы eggyütt az Árpád Magyar-jai már a' helyén ta

lálták Ё. 2. de mellette késöbben épült yNe'methit a’

Szent I_stNán Hitvesével `Gizelával ide jött Németek 1006.

Eszt. körül épitették, és szállották ineg, a’ mint II.

Andráß Király levelébö'l alább f'ogjuk Май, azután

Szathma'r-Némethi öszve tsatoltatván, egy Szabali

Királyi Várossá lett. 1715. 109. Czik..

l

.' . _ Ne~
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Nevezete'sV mind >az Jrókban, mind a’ Törvényeink- `

` ben, mind a’ Jel-levelekben.

Emlékeznek róla Bonfin, Istvánñ’yr, Olah Miklós,

Bell Mátyás, Lehóczky, Katona, Pálma, Timon, Ka

Zy, Wagner, Ketteler,` Gánóczy, Schmidt, és egyebek.

Nevezetének eredetét §. 5. elé adtuk, noha аж!

Csermák Antal Tanátsbéli Túdos f‘érfiú Othmártól,

Nagy Attilának Elejétöl szarmaztattya. Hanem ellene

'van az: hogy Attila Hunnusaina'k a’ Váraknak 6111116

sére'sem szándékok, sem tudományok nem vala, 11111

vel Priskus Rhétornak elöadaîsa szerént magának At

tilának-is lakó palotája csak eleszkás fa-épület vólt:

Pray Honnyi Kroiiik. 5. Könyv.

12117. 1250. Eszt. lmég Királyi' erösség vala. (Са

strum Regìum) a’ mint §. 125. elö adtuk Fö-Hadna

gyát, Századosait, és a’ Katonáit. Tartozandók vól.

tak ezen Erösséghez más katonáskodó Helységek-is.

Мех‘: azon tüzes próba könyvben 1217. Eszt. 102. Cz

„ а’ Zathmári Katonák Vada helységhöl valók perben

„ fogták Andreis Grófnak, .lósa fiának az' Ózvegyét,

„ és a.’ fiait, tudniillik: Simont, és Mihályt, mond

„ ván: hogy András Gróf' hét 'ekényi . szántó-f'o'ldet

„ е1 foglalt az ö részekböl, és a’ maga Fóldgyéhez

„ tsatolta, mellyet András Király 15. ekére adott né

‚‚ kik. Emlitett Aszszony pedig, és az 6 fiai feleltek:

„ hogy azon szántó-fóldek igaz meg vétel által hoz

‚‚ zájok tartoz'andók lennének, mivel András Gróf'nak

,I a’ Szüléì már regen meg vették azokat kozmától,

„ Gyunának ñától. Dethmár tehát‘Udyari lspánn a.

n Gróf' Simonnak e’gy Vajdát küldött а’ Zatlrmári 6

„ Ispánynak nevében, a’ ki úgy mint a’ Király által

„ ki „менты biró, Péter nevezetii, Petó f‘allîból ‘

„ való Perest  óldó által meg itélvén a’ Katpxiákat,

„ VáradraV küldötte: hogy tüzes vas által meg próbál

‚‚ tas'sanak. A’ hol nevezett Katonák, l‘ígymint: Che..

,', pán, Tama's¿ és Kusa, Péternek azon Var j0bbá~
„ gyának jelen létében, a’ ki minden jobbágy társaî, ч

„ úgymint: Andl‘ás. ChOd, 'N0gy, Subtest, lzál, és

,‚ egyebek ki- külclöttyének magát анкет, el-állottak

„ а’ lüzes probának iteletétöl, moudván: hogy bal vé.

v le'
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„ lekedésben Iévén; a’ nevezett aszszonyságot,A és а’

„ fiai eló hozott szántó fö'ldek eránt helytelenül meg_

,‚ káborirmák. 1

'- A’ Vár elött vólt egy Kies Domb, Imellyet ‚Вода

Iónajf neveztek, mivel a’ Várat баб Katonaság, estve,

és reggel ezen szokott vvólt` dobolni.

1250. Ева‘. II. András Király a’ Zothmárì Néme

teint, kik Keyzla Királyné biztatására готов‘ vize

mellet le telèpedtek, e’ következö jeles szabadságok

kal meg ajándékozta, a’ _mint eredeti pecsétes leve

Iéböl szóról szóra f‘orditottùk: ,‚ А’ Szentséges Szent

„ Háromságnak, és Oszolhatatlan egylstenségnek ne

vében. András Isteni kegyelemböl- Magyar, Dal

так; Horwát, Bama ¿_ Báez, Galicz, és Ladomér

Országoknak Királlya Orökre. (Rem in perpgtuum)

A’ Királyi fényességnek kegyelmét leg inkábh illeti,

mivel a’ tisztaságnak kútf'ejéböl eredJ hogy minden

jövevényeket (hospìtes) kik az б kegyelmének kebe

léhez; mint az meg maradás rev partyához> j`ár11lnak,

öszve gyüjtse; de az okosságnak rendgye -is kiván

nya: hogy пока: ЬаёапдбЬЬап védelmezze, 65 tai

plállya, kiket а’ mago tehetségek szeréntaz Огней;

nak 'hasznára, ’s a’ Koronának тамада“ látott `16

kimenetellel iparkodni. Azért e’ jelen való kornak,

és jövendö ivadékoknak tudtával akarjuk világ’osság

ra tenui: hogy Mi а’ mi leg kedvesehb E156- szü

Ilöttünknek Béla Királynak , és a’ Fö Zászlós Urak

nak vezéreltetvén штат, а’ mi kedves _, és hiv

n
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п
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n

n

n

u
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‚,

п

э.’

n

n

a,

vize mellett lakóknak, kik Key/:la Királyné asz

szonynak biztatására Magyar Országban öszve gyii

lekeztetteknek magokat lenni vallyák, adlunk , (116"

dékoztunk , és engedtünk ollyanszahadság0tz hogy

a’ Szászoknak szokászíhoz képest, az ö Fel  Naggyok

(Major z_ullae) f‘egyveresen négy riyilas személlyel
„так veliink haclakozni. Kivettük öket minden

Biráknak ìtélö hatalmából csak a’ magunk és idövel

téendö Tárnok Mester birósäga alá (Же! fem tart

‚‚ ván. Ezt kiilönössen Ноги! tévén: Воду senkinek ,

„ ’s nem másnak, csak a’ Mi Ki'ráïyi Felse’günknek va

›„ lamiben szolgálni tai‘toznak. Meg engedtükazt. is:

. „мы“
/ 'l . r.,

’9

j'óvevényinknek , a’ Zotllma'rì детки/те!‘ , Zomo.: _
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hogy М и: akamai., а’ f‘ellyebb vaak, ¿s а’ köz.

ség egyenlö гей álla'sával, a’ mi eugedelmiinkböl, és

jó akaratunkból, Fel~Nagyot magokuak választani. ’

szabad hatálmok légyen, a’ ki az б helységekben,

а’ lopásban, tolvajkodásban, gyilkosságban, ‘аду

'más vétkes cselekedetben találta'ttakat, vagy ты

tattak vétkeiknek mivóltához kép'est biintetésre 5:61

lye. Azonkivül minden чёт fizetéstöl szabad révet

emlitett folyón engedtünk nékiekúgy: hogy sem a*

Zothmári уйма‘: lspánnya, sem o.’ Kamaránknalè

Gróf’ja, Sem más вены az emlitett révnek, Уйт

jában öket valamìképen meg ne háborgathassa. Meg

engedtük azt-îs nékiek: hogy minden idöre rende

llendìfì dézmásoknak' еду kalangyától (Си/идя) ti‘

zenkét folyó pénzt fizethessenek. Azonkivül Pa‘pot,

a’ micsodást akarnak, az ö Szent-Egyházokban tart'

hassanak, a’ ki a’ Sászvári Esperestnek minden ha. '

talmától, a’ dézmának negyed részével eggyiitt, melly'

az ö helységjekböl bé jövénd, kívéve légyen, és az

б állapottyoknak, és szabadságoknak nagyobb va'.

sára Tisztelendö Reinhold Aiya, Erdélyipüspök- i. ‘ '

„ гей állott, ’s jóvá hagyta a’ Mi rendeléseinket, és `

‚, mink~ is an-nak helyre hozására az emlitett Püspök

I, nek a’ Mi adományunk által Királyi bö kezüségünket

I)

l,

9,

)I

’2

7)

7’

О,

n

»i

u

n

i,

‚, Keze által.1_

mutattuk. Azt sem kel halgatással el~mellöz11ünkz

hogy ha. mink az ö helységjekbe jövén‘diink, ebédet,

és vatsorát adgyanak Királyi fényességünknek, az

б helységjeknek bövelkedésé'hez képest. мыши!

bizonyos, ’s velek határos f‘o'ldet, melly hajdanábán.

Dienesé, Simon fiájé vala`, nékéek, és az Б ivadé

koknak örjókös jussal adtuk birattandót. акта}: Ыс

tókába‘n a’ mi Hivünk; Chudnik nevezetü Perest
óldó alta] óket bé iktatván. Hogy мы: vMi általunk

„ illy adakozással adatott szabadságek, mind решат:

vezett f‘óldnek adománnya épsé ben mindenkor, és

meg sérthetetlenül maradgyana , ezen levelet titkog

petsétünkel,' tudniillik aranyos fiìggönek bél egévèl

ypeg erösitetni rendeltiik. Adatott Ugrín alócsaf

Erseknek, ’5 a’ Mi Királyi Udvari Kamzellárunknak

Úrúnk meg testesi'il’ésének 1250. Eszt.

„ Tisztelendö Róbert Esztergami Ersek, Gergely Суд’

Í Reim/.1d Erdéiyi ,

ri, Klét Egri', S‘ándor Váradi,` Bulchu Cîanádi,

B'enedek Váczi, [вы/‘Ш Z'ïigfr‘ábi,

к . „Berl



1

1 45 _ "14S/*3D2*

ß Be‘rtal'an Pëcsí, más Bertalah VVeszprémî Piìspökök

’ „›1ёчёп, és más egyebek az Вышка]: Szent - Egyházaìt

‚, szerencsésen kormányozván. Moys Nádcr-Ispány,

‚‚ Lágzl'ó Fö  Udvarnok _, és Báchi Fö-Ispany, Péter,

_), Marczelnek, testvére Kim‘ályné- Udvarának f FZ5-MC

V ‚, steve, és Ujvári F65.- Ispány, Dienes Dïenesnek fia

„ Tárnok, és Zounuki Fö~Ispány, Demeter F15-Asz

д talnok, Lukács Fö~ pohártnok, és Borsi FES-Ispány,

„ Miklós Fö-Lovász Mesterek , és Supruni Fó’- при)‘,

‚, és а’ 1:бЬ„Ыс1с sok‘an 4 а’ Vármegyéknek Tìsztét ‘дав!

,‚ vén _, és méltóságát'. Országlásunknak'áâ. Eszs. (Füg

„ g'o' arany peçsé‘tnek helye.)

¿24.1. Eszt а’ Várát kétség kivül a’ Tatárok el

pusztitoxták, тег: a’ kövelkezö levelekben, még újra

Í ‘ {Ы-ёрйй, nem mińdgyárt lesz emlékezete. MindaZ

l

Юга!‘

1261. Eszt. V. István'y îfîabb Kìrálynak mulató

helye vólt §. 45. а’ k1 Szathmár- Némethieknek 1264.

Eszt. illyen szabadságot adott: „ lstván Istennek ke

‚, gyelméböl Magyar, Байт“, Horváth, Ráma, Báez',

‚, Galicz, Ladomér, Kún Bolgár Országoknak Kìrállya;

Kristus minden hivejnek, mostaniaknek ‚ és léendök

nek , а’ kik ezen irást látandgyák, ,üdvösséget а’ ВЫ

dogságos Szìi~znek fiában. A’ Királyi `Felsé‘ghez illikí

alatta valóinak kéréseìre гей. állaní; hogy а’ hive~

inek száma szaporodgyoh, és a.’ Királyi hatalmß

‚Э

’D

,à

11a a’ Népekne sokaságában ditsekedni. Innet van:

hog‘y' minnyájulmak én’tésére ezçnnel adatni kivát‘l‘-v

„ nyuk: hogy járulvzín elönkbe а’ mi Шу гойхтёп

„ polgárînk jámborúl, és alázato‘ssan kérék tölünkî.

‚‚ hogy öket azon szabadságban ‚ a’ mellyel a’ Fejérvárl

„ polgárok élnek , meg tartani méltóztatnánk;~ mi te*

„ há! kérésekre hajolván, meg engedtük: hogy mîl,\d_

azon szabadsággal ëlhessenek, mellyel a’ Fcjérval’l

nolgáryk élnek ‚ wdniiuik: Воду Fel -Nagyot magokl

közi’íl vállaszszanak , а’ Vkit közönségeseń akarnak, а

‚‚ ki közötxök támadò nagyobb? és kîssehb pe1eiket el

„ nényff, és> el ~itélni` tartozzon. Azonkivül rendlel~
›‚, lyük hogyyaz adóínknak lbé szedöjî, az ö helyseg'

„ îekb€ rendelendök, öket igasság ellen meg DE ki'

1 „ ` „ о

I,

— szélesebben texiêedgyen, тыс! а’. Királynak tulßjdo- ‚

n

n

I)

ß

а’
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„ borithassák, delha valami dol'gok lészen velek, azt

,‚ а’ Fel-Nagygyok eleibe а’ рбгчёпупей úttyán tdr

‚, jeszszék, a’ ki ha igazságot nem szolgáltatna, ak

„ kor nem a’ -polg.árok, de maga a’ Fel-Naggyok

‚, е1бп1‹Ь6‚1‹162:е5561с. Még azt~ is rendellyiik: hugy a’

„ Zathmári helységben sem ott lévö tisztyeink, sem

„ másutt lakók a’ Csap-székekben boraikat, sem ide

— ‚, gen kereskedök posztóikat ne- árulhassák.. Azonki

„ viil Papot válaszszanak, а’ mellyet akarnak ,` а’ ki

„ a’ Megyés Piispök az’ö ki nevezésekre tartozik hely‘

‚, Ьеп hagyni, mivel az б Szent-Egyházok tellyes jus

‚, sal ki vétetett az Esperestnek hatalmából. КПД:

_ ,‚ pedig azt kivánnyuk, és rendellyiik x' hogy a’ Kifálvi

„ hadainkhoz hat pántzérosokkal jöjjenek, kika.’ mi

' „ Felségiinknek zászlója. alá tartozzanak, és ha. 110226

'x1

„ )0k jövendünk, еду napí tarta'st, és nem toväbb

„_,adgyanak mi nékiìnk, és a’ mi szolgáinknak. Akar

„ juk azt-is, és meg'engedgyiik: hogy boraiktul sem

„ mi helyen vámot ne fizessenek, szabad vásárjolc

,‚ légyen , а’ mint ez elött minderiÍ hétnek hatodik nap

„ ìán. Mivel pedig erd'c'ikre sziikségek vólna, а’ .mint

‚, nékůnk panaszképen jelentették, parantsoiánk Woch

„ nak, Ugochai, és Herdeudi Ispánynak: hogy nékiek

„ szükzégeikiiez képest az Erdeudi erdöt által adgya,

а’ ‚Ей, .a’ mint lev'ele által nékiink viszsza irá, az

Herdeudi erdönek az б е1бЬЬеп1 erdejek ,mellett lévö

részében öket bé Лиана, e156 határnak tévén Echecly,`

kuit, ma'sodiknak Hurusmtllt, a’honne't a’ határ je

lek mennek Ikeceleguc, Маг/ига, 65 1)ес/1тш‘раг-‹

[aga felé, 65 onnét le mennek Kúthfew wel fre,

I/I/fda kúttya, Fulneg úttya танец, 65 jö nek

7,

ß

9)

I.’

’3

I)

и

ì,

I)

nagyhoz, és kissebhez , 65 érik а’ Ho’dossì Майн,

Sadan h_elysége felé mendegélvén степи‘ helysé

„ géigh, a’ hol el végzöelnek. Ногу tehát nékiek al

‚, talunk adatott szabadságpk éppen, és sérthetetleni'il

„ maradgyon , és idönek fblytával valaki által meg ne

,‚ тй5о11а550п, ezen Jel‘leveliinket adánk kettös pecsé

‚, tünkel meg erössitve. _Adatott Benedek Master,

„ Orodi Prépost, Udvari Al-Kantzellárunk, на”.

n sünk, "5 hivi'ink keze áital. Urunk 1264.. Eszt. v1A’

‚‚ Város _levél tár. Ezen szabadságit a’ Va’rosnak

K. а ‚ lll.

Í/Í/olkranhoz, а’ hol \által mennek Homorodhoz, 1
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I-II. Andi-ás „кашу jóvá hagyta, és meg erösitette

'1291. 1Eszt. ' ’ ’ _

1510. Eszt. Szathmár a’ Sónak le rakó helye vólt;

merc Károly Király Décsen lákó Remete Barátoknak

olly szabadságot adott: hogy a’ eóiokat Zathmáron

tzabadon árulhassák. 'Schmidt Egri Püsp.'22o._lap0n.

r ' 1519. Eszt. a’ Zathmári Polgárokï'Lamperth Or

lzág F6 ~`birája levele mellett, 'Miklós Vajda, Mórilz

Mester fiától el itélt Hedruh föl’gyébe, -Váradi Kápta- B

lan által е’ képen béviktattattak: ’‚, Mi Váradi Sz.

„'Egyháznak Káptalannya ezennel adgyuk tudtára min

,','deneknek, а’ МКШК illik: hogy mi vettük levelét

„ 'l'el'c'intetes férñunak Lampert Mesternek, Károly,

n Magyar Ooszági-Dits'c'i KirálLya Udvari héllö Birájá

„ nak, és Chanádi Ispánnak ìllyetin foglalattal; Tisz

„ из, és земные; f‘érůaknak, Tisztelendô Uraknak, ‘

‚, 65 barátinak , Váradi Sz. ,Egy ház Káptalannyának,

‚, Lampert Mester, Király Urnak Udvari itéllö birája,

‚, 65 Chanádi Fö-Ispány kész báráttságot tiszteletiel.

„'Mìvel Найти’! nevezetii f'ôldet, úgy mint öröksége- _

‚, ket, a’ Zothmári Polgárok elötti'iiik, a’ törvénynek

„ úttyán hoszszas ideiig Miklós Vajclátul , Móricz

" „ Mester fiálul kereslék, éz viszszá nyerték, ’s azulán

„ azon {"ólclet, a’ köz igasság azt hozván magával Sz.

Jakab Apostolnak lizenötödgyén‘az Országnak Ne

messei velünk öszve i’ilvén, azon Zothmári Polgárok

nak birói -hatalmunkal oda itélvén visz‘za adaltuk

»örökößsen birattandót, a’ Ti Tisztességteknek ba~
ráttságát kérjük szorgalmatossan: hogy adgyátokl

„ hiteles bizonyságtokat, ‘a’ mellynek jelen létëben '

„ Márton, Király Urunk embere nevezett Hedruh РЫ
„ der; vagy-is‘ïörökséget la’ regi határjai szerint meg

„ járván, iktassa bé abban az emlitett Zolhmári Pol

„.gárokai öiökrel, és' a’ bé vezettetésnek, ’s által adás

„ nak uapjátul azon polgárok szabadon haszœílhassák

„ úgy mind azon által: hogy nevezett Mìklós Чаша a’

„ közelebb jövendö Sz. Demeter napjáig más birtokcíba,

„ а’ hováV щит, magát által szállittathassa , és tar~

„ tozzon , semmit'el nem rontván Hcdruh helységben,

,‚ hanem ha' a’ maga Nemessì udvarát, és házát , az:

‘Ч‘ФЕЗмь

‚ ‚ ‚, bozza Kévin: 1105)' Ь’ meg irtt'Zothmári Рожай-‘ОН

Н

l..
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I, ki rendelt határ napig., az az Sz. Demeter .napjáîgh

„ Hedruh fólgyéuek a’ népét semmibe se háborgas~

„ sák, avagy zaklathassák. Költt Sz. Demeteren Nagy

‚, Bóldog Aszszony iinnepe шёл ötò‘dik napon. Urunk

„ 1519. Eszt. Mi tehát igasságos kérésére azon Lam

„ pert Mesternek hiven‘ haìolván, a’ mint tartozunk,

,‚ @mmm Mártonnal Király Осип]: emberével, Péter

„ Mester едешь papunkat, és Jegyzîinket bìzonyságúl

„ képünkbe ki kiildöttük elö hozattaknak végbe vé€e

„ 15111,. a’ kik eggyiitt viszsza jövén, elö hoZott Király

„ Urnak embere,4 a’ mi bizonyságunknak jelen lét1é~

‚, ben el mondá elöttiink: hogy azon Hedruh fólgyét

‚, meg járván а’ régi határja-i szerint, abban, mint

,2 örökös jussal, és meg másolhatatlantil birattandóban

‚, bé vezették, és iktatták а’ Zothmári Polgzíx'okat`

‚, senki ellene nem mondván Kis-Aszszony iinnepe

„ elött való Vasárynapon, rendelvén Miklós Vajdának

„ határ пирог, úgymint Sz. Demeter napját maga 211

„ tal költözéssére, ’s meg tiltván Все‘: а.’ l’xèlységnek,

„ ’s abban lakók lizízaiknak elŕontássátúl Lampert Me

„ sternek elö hozott levelének értelme szerint, Költt

„ Kis- Aszszony ünnepe шёл második napOn Urunk

‚, 1519. Eszt. `

1550. Eszt. Hogy a’Nérnethiek Királyi Vada'szok

vóltak, iria. Katana 8. Könyv. 577. lap.

1551. Egzt. Micsoda per folyá'sa vólt Кати Mi

“klôs Nádor Ispány elött Zathmár, és NemptiVárosnk

nak? §. 155. elé adtuk, a' hol Р'В-13110101: ~ is Doman

kos Jánosnak fia neveztetik.

155 . 1565 Eszt. V. xIstván Király által adatott

szabadsággaikat, és Hedruh f‘óldgyének vlpix'tokábêm öket

I. Lajos Király meg yerósitette.

1579. Eszt. Mikolaà' Tamás SzathmÍár-Nempti

Polgámkat perben idézte: hogy egy lovát, és 4. ökreit

el vették.~ Leleszi Konv.

.59.. м Шейъёвзу Lászlóv'al, ramt naval

. Eereltek: hôgy Zcmere ‘Лед, máskép Gerva'c fóldgyei.

et el foglálta. Leleszì Konv.

‘ 1406.

/
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1406. Eszt. `Zathmár Ném`etl1i Várossánakhatáriaï

Darah, Darócz.4 Lázár, Vasvári, Mikola, Homok, Zi

gerh, Batizháza, Salamòn , 65 Zent-Márton l1elységek

felé meg járattak, és meg kiilömböztettek. Várad'ì

Kánt. A’ határ levelet Mikola helységnek le irásábnn

elé adgyuk. A’ Város benne Zathmár-Nempthynek,

de egy fordólója'Kis-Nempt'hynek “шить. F6 ha

tár'jelei Лапша‘ vizétöl kezdvén, Nádasd folyója. mel

]_ear délfïxlil Kis Nempthy földgyét lwikolai Nemesek

fiîldgyét'c'il, és Humokostól választyák. Andreis a’

Váiasnak ваша Mikola helységnek 'végén egy régi

hidnak, és mellette határ hänyásnak helyét mutaita,

de M:k0lay, Domonkos Lászlónak lia ellene mondott,

mutatván Andra‘s Királynak 1216. Eszt. költ határ

levelét, és más Ы Nemesekkel eggyiitt axon 'határ
' liányásra Imezétlzib álván, s’ az övét le kötvên, 65

egy mareknyi hánytott feje felett сан-1111111 meg 651111

dött: hogy nevezett halár hänyástól kezdvén Eger er

deje; és Найти! 1`о1у6]а‚ András Királynak levele sze

xjént hasiiauá, -és el-.mesgyélné az ö örökös Mikal@

nevezeti'i f'ç'jldgyét. Ezen Миф-161115111 a’ Királyi Ud

>vlarból kikilil'dettek vóltak Tlsztes Kçlemen Zágrábì Es

eresl, és Идут-1 Al-Kântzellár, és Кап/1152: Mihály- .

__ ester nagyolab Kantzelláriának kül'cinös Jegyzìje.

Azon Ezt. Sigmund C‘sászár, 65 Kiräly a’ Vá‘ro

siaknak cgak egyedi’il a’ "I_’árnok Mestertìíl való füg

gesrp njionnan ju'st adott.

‘ 1411. Eszt. Zathmár Városa` a’ vámjával , 65 hoz;

zá tartozandó Bez-Telek, Jes-Telek falukkal, Zent

Èged, 65 z_emermen ' usztákkal, Nempthy Várossa,

Ágnerúplhy, Zemere- гены, Pera  Telke, Chiaholcz

Telke pus'ztákkal , Asz'szf-ny ~ Pataka , 65 Felsö  Bánya,

Városok az érczes bányáival, Hidegkut, Fekete f‘alú,

` ‚ Kékes, тьшм, Orozf'alva, sándorf‘alva, G‘yurkefalva,
Surgian f‘alva, 65 В‘ЦгаУ1с2аАГа1111111а1, ’5‚ Half'alv`a. pusz-A

t'ával Há'cz Urálkodónak, kit az akkori Irók VVucl'lQ

vich Györgynek neveznek, Náudor-f'ejérvári erî'isségért

çsepében ältal adattalç, a’ mint Bonfìn, Palma, és Ti

mon irják, ‘és ’_Sigmonçl adomeinyav mellett a’ bé 1111.1

tán' a’ Leleszi, és' a’ .lászai Konventekben e’lc'épén 1a-l

láltgtilg: Minden Kereszléhy’ Hiveknek, mnstaniaknak ,_

1,1
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Egyházának Konventye iidvö‘sséget m'innyajunknak

lüdvözitöjében. 'Az e156 embernek esete feledékenyé

tette az emberi emlékezetet, azért razoknak мы

mányábúl a’ 'történt clolgokV irásnak segedelmével

szoktak örökössitetni. Azért e’ levellinkel minde

neknek tudtára kivánnyuk adatni:l hogy mi Nagy

méltóságú Urunknak. ’Sigmund Urnak, lsten ke- 

gyelmélaiil~ Róm'aiak Királlyának, mindenkor Felsé»

gesnek,' és Magyar Ország Királyának levelét illen

d6 tiszteleuel “так ezen Vszókkal: ’Sigmund Isten

kegyelmébül Rómaiak Királlya, mindenkor Felséges, ’

és Magyar Огней; Királlya, a’ maga hiveinek Leleszi Szent- Egyház Konventyének egésséget, és ke- ` l

gyelmet., Mivel Mi a’ mi Városinkat Ешьте“, én

Némethy nevezetüeket, azon kivül Aszszonypat‘akát'

(Rivulum Domz'narum) Felsö-Bänya’val eggyütt

(et de medio топ”) az aranynak, és eziislnek ér

czeivel‘, és a’ pénz verésnek szabadságával , Заш

már Vármegy'ében lév6ket, azoknak minden l'laszonk

.I3

n

n

n

я

n

n

l’

v

и

И .

vételeivel’, és hozzäjok tartozandóival Nagyságos Fe

jedelem Urnak, Báez Uralkodónak (Dcspotae 4Ra

sciae) úgy hozván magával az б hiv'sége, ez eránt

МЫ: más leveliinknek ereje szei‘ént, П] Királyi Ado

máhy képen örökre által adtuk, és kiványuk`6tet

azokpak birtókába törvényesen bévezettetni; Hivség

teknek tehát erössén meg hagyván paratsollyuk:

hogy ki'ildgyétek ki a’ ti lli‘teles bizonságtol‘cat,

mellynek jelen létében Phylpesy László, Lö'rincznek

ña, vagy Janos, avagy Miklós'azon Phülpesri'il, L6- _

rintznek fia,`külömben Domanhydy László, akár

György azonrúl (de eadem) a’ ki ezek köziil je‘len

lehet, a’ mi emberünk, a’ meg nevezett Városok

ra, érczes bányákra, a’ szomszédokat, és а’ hatá

rosokat öszve hiván, és azoknak jelen létében járul

van, vezesse bé а’ nevezett Uralkodóy Urat azoknak

' birtokába, és iktassa bé azokban ötet örökössen elé
hnzott új adományì leveliinknek neme áltlal , ha ellene

nem mondatik az ellent mondokat pedig, ha kik lesznek,
hivia me illend6 határ’inapra a’ Nador Is‘pány`eleibe

f'ellyebb elé hozott Ur ellen adandó -ellent mòndásnak ‚

okára, és azutáln azón bé vezetésnek, és bé igtatás~

на!‘ rendjét, az ellent mondóknak, és meg шт

„ tak

/\
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iv.

1 52 ' ' «1mi»

„ taknak neveivel, ’s nékiek rendelt Быт‘ ila-ppal a’

3,‘ never-tt Nádor- [spánynak szokás szerént meg 1116

‚‚ tok. Eze-ker pedig a’ mi nagyobb petsétünkel, melly

„ е! mint Magyar Országi Királyìélünk, meg Бы“

tel'ettiik. Költ Budán az Aposto-lolc oszláua nne

pén ‘411. Eszt. Vli tehát_emlitett Urunk, 65 Kir-á

a, lyúnk iparantsolattyának engedelmeskedni, а’ mint

„ tarmzunk, kiványán, emlite’tt Lászlóval, Phylpessy

‚, Lör'incz flával ‚ azon Király Urunk emberével` eggyet

,‚ közzüllii k, tudni illik Pál' Szerzetes Barátunkat‘,

а’ mi Egyházunknak Orzöjét, elö hozaltaknak vég-v

hez vite~1ére bizfmyságúl k1 küldöttük, a’ kik ennek

ntánna 0111161 11‘›22йп1‹ visz<zá térvén,_ egyenlö szóval

„ е|6 adák' llogy 6k a’ Sz Kereszt (Ы. emelése elött'

leg közelebb Vasárnap után lévö, ’s`rhár elmúlt> el~

‚Э

’Q

,l

l.

‚Э

l’

i)

‚9

l,

3’

‚3

I)

D

,s

I’

Némethire, azután Sz, Kereszt fel-emelése napján

elé mondo'tt _Aszsz0nypataka, és Felsö-Bánya. Vá

rosnkra, azuknak évczes bányáir‘a, és tartozandóira

ki inenvén, ’s azoknak \m1nden szomszédgyaìt. és

határosait бане hiván, azoknak ielenlélében, ’s min

denütt azokban a’ törvényes, éz szokott napokat ki

tölrvén, emlitet. Uralkodó Urat az‘knak örökös bir

tókába bé vezették, azon Városnkba. érèzes bány

„ bé iktatták elé hozott Fenyességednek új adományl

u neme által semmi ellent r110ndó»¿m:g nem jelenvén.

a, Melly d »lognak emlékezet'ére, ’s ör'ók‘ös meg mara~

„ dására ezen Jel- leveliinket f'ügg'c'i pe'sétfinkel meg

erösilve afituk Szent Ferl-.nez Hitvalló Unuepén , а’

I, f‘ellyebb jegyzett 1411. Eszt (Az clé hozntt f‘alúk,

ós pm'zták a’ Királ‘yì adományi levélben neveztemek).

I,

sö Napon a’ те; nevezett Városokra Zathmárra, és .

ákha, azokmk zartozandóiba, ’s haszon vételeibe

1424 Eszt. Ezen Városoknak határiaì meg ига;- l

tak, és határ hányásokkal, ‘s jelekkel meg külöm

höztettek. Leleszi Konv. _ ‚

1450. Eszt. A’ /Váradi Kápialan ’Sîgmond Сада-1261‘

Ца1‹‚ és Királynak parants‘olattyára, a’ tanúknak valla

tásából jelentést ШК: „ hogy ßélth'eki Drágh Sándrì

„ egy igen ió Kárnly Madarat, mellyet a’ Zathmáriak

n a’ Méltóságos Királyné számára tartottak, töllök

‚а erësaaliosmelvelte.. темпе! tár.

' ‘ . " — Azon
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Азов Eszt.l ней‘ Városnak emlitett Drágfi‘y Sain»

drival villongáßban lévö határi, ’Sigmond Királynalc

p'arantsolattya танец, Kusali Jakch János, és Mi

hály, а’ $а61ке1уе1‹ Ispányai, Jakch László, és Wair-A

day "Pelbárt, a’ Va'rmegyének Al- Ispánnyai által , a'

Varadi Káptalan bizonyságának jelen létében ekÈpen

el-intéztettek;> „ hogy a’ F6 -liatárjel kezdödött bizo

,_, nyus régi malomnál, azt balóldalról hagyván, 65

„ az erdökön-Keresztůl KÃ1i Horusmál, helyre jövén,

„ ottan egy Нами‘ Ha'nyás, attól pedig napkelet felé

‚, jó darabon mendegélvén, más Határ Hányás, "s

„ tovább a’ harmadïk fel-allittatott. onnét вез-шел '

‚‚ f`óldre jfc'ivén Medvér pataka mellet й} határ jelöléet

‚‚ hántak, ’slazon Mcdvés Patakát a’ Városiak, és

„ Drágff'y Sándri, ’s az ö Rokonai között, mindenütt

„ derék határnak tették: hogy azon Patakrlak hason

‚, fele határiaìkatha'sittsa. Onnét a’ nyilaknak négy

‚, lövetnyire megint hatát‘ jelet, ’s isme't egymyilnak.

„ Iövetnyire más határ jelet, egy domb, e's Medvés
‚‚ Pataka között állitottak, ’s onnét dél f'elé l'iajolván,V

‚‚ ’s nagy darabon a’ Hegyek, 65 а’ Völgyek között

„ járván, jutottak bizonyo‘s Sárgs Vì'i'gyre, melly Ha

” raztus _fertejének neveztetik,V а’ mellynek Eszaki ré~

„ Szén határ jelet, az után az erdökön mendegélvén,

5, blìo‘nyoa út mellett, ismét ~határ ielet hángván,

„'Drágh, 65 Balk Vajdák fiainak Oláh Ihelységét a’

„ Szalhrnáriaknak.birtokától el választbtták, а’ hol а’

‚‚ Szathmári Polgároknak Vadas Kerlye vala, ’s azon

,__ Oláh Helységnek a’ végén, a.’ hegy felöl egy nagy

„ наш Hányást jelöltek, s’ attól Eszak f'elé a’ hegy

‚, re fel menvén, annak teteién határ jelet, ’s az

,‚ hegyrül Lippa Völgyére le1nenvén,_biz0nyos gyepes

‚, út mellet határ _domhot tetésztek, ’s tovább Bcreń'

„ eze nevezetü helyre jutván, Zathmçírból Erdcud fe

„ 16 vtzetö й: mellet, ’s onnét dél, és napnyugot Ге

‚‚ 16 f’oxfdúlván, Terebesrül Erdeudre muiató й: mel

„1st, ’s annak napkeleti részén. azután napnyugot

„ 1`е16’ járúlván bizonyos Kút mellett, ’s attól ke'vessé

„ tovaíbb menvén, jobra Észak felé egy szántó-Földön

„ lî'ulnagy' útának jobján, bizonyos Bikf'a. alat, ’s at

‚‚ tól nem meszsze megint más-bikf'a alatt, ismét Ho.

u marod. Árka'mellett, melly Hadas. helységét válasz:

‚ _ п _ . n
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i, t a,'négy,helyen dél, és Észak felé 'mîndenütt ú]

„ atár Hányásokat fel halmaztak, és itten Szathmár

„ чгйкозёгмй határi, Sándrinak' Drágh Íìának, .’s más

„ Béltheki Nemesek bîrtokával végezödtek. КВН Vára

‚, di Kzíptalanban , Vizkereszt után való hatodik napon

„ 1430. Eszt. Tisztes férfìak, ’s Ural; Konrád Prépo

„ Sìya, Péter Те! olvasója, Antal а’ Káptalannak Kints

„ tartója, ’s más Kanonokok azon Szent egyhásban

„ üdvösségesen lévén. A’ város lcv. tár.

'1452. Eszt. Dŕágfï‘y Sánclox‘ a’ Zathmáriak ellen

“аду hatalmaskodást el követett, лёг: Hunnyadi Já»

` nos az Országnak Fö Kormányozója parantsolta a"

Vármegyének, liogy 'f'áket óltalmazza. А’ VÁYOS levi

tár; ' .

1460. Eszt. I. Mátyás Kîrály Charnawoday Égyed*
nek meg kegyelmezett azon hatalmaskodásaért, .mellye‘c

a’ Zathmári Királyi Kastély építésének alkalmatossá

.gaval el-követett, mellybôl ki _tetszikz hogy Zathmár

a’ Királynak blrtokában vólt, és hogy Kìxjályi ‘kastély`

ottan épitetett.

146‘4. Eszt. Szathma‘ron pénz verö AKîrályi Kama

га vólt; mert Za'polya Imre Bosnyálc Országnak kor

mányozója tanú vallatást tétetett: hogy az ö Tokai

Várából а’ Zathmári Kìrályi Kamarára pénz verésre

küldetètt veretlen ezüstét Chaholy Рай, é's György erö

szakossan el-ragadták. Ki „так ez I. Lájos Kirá‘ly

пай szabadság leveléböl-isf, mellyet Àszony Pataliánalc

' §. A72. 1547. Eszt. adott, а’ hol mail; a" Szathmár‘i Ka.

mara emlittetîk. / v

1465. Eszt. Gyula Fejérvári Káptalan Némêthî vá

rosának lrakossival ‘meg alkudott; hogy stürctkor 24.

hordó bor! dézmáúl adgyanak. '

1482. Eszt. Зимний!‘ Városának polgáriai tanukat

vallattak: >hogy`mìdön (Итог, és élességei'.„Aszszony

Patakára. vìttek vólna, azoktúl вне: Drágŕl‘y lB_ertala’m

pak а‘ Tiszttartója meg fosztotta.,§ és а’ Madgrázì han

táŕbúl а: igaywdmdrháikat bé трона.

~ 1501.
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1501. Eszt. ‘Ц. 01:15216 Király fenyegelì'i parang'so:

lattya ál'lal öket védelmeüe Gereb László Erd‘élyi Piis

pök е11еп‚’а"1‹й a7 dézsmáknak ki nem `aclága miatt , a’

ëlat’hmárìaknak léenclö Misemondást, а’ gyematást,

az Oltári Szentségéneh ki-szolgáltatását, az Egyházi

temetést meg tilc'otta, és a’ haloltakat a." ‘вы szinén 1

büszhöc'lnihagyatta. A’ Város lev. tár.

1527. Eszt. Zápolya Jánostól а’ Némethîeknek Lá

zári, ‚ножной, Daróczì jószágok. Kìrályi Odomáuyúl

adattak, és ждет Helyse’gbe.~is Dersy Mátyás vólt

birtokában be iktattattak. '

1_. 1550.`Eszt‘. Ugyán б szabad Sóárúltatást, és Ezü`~

stre melszendö pelséttel чай élést выведен а’ Биш

máriakńak. ~ У '

1555. Esxt a’ Szathmári vár megént zmnyiifa, Те!

állott: hogy a’ т1п|:—‘1вп’г‹пй"у irjá, Báníîy Bóldisár

Ferdińándnak Vezére elébb Szathmárt , éï.' Némcŕìt {Ы

gyújtván , `fel  dúlván , midön meg értette vólna: lmgy
Kún Gotháfd Zápolyának Ve'zlêrev еПепе‘ Nagy ниша!

Erdgâlybi'il j'c'inne, a’ Szathmári Templomot Sáxiczokkal,

és- Arkokkal meg erösitette, és maga viszsza térvén, az:

Horváth Ylvlátyaî‘snak óltalmzíra bizta, mellyet el- érkez

vén Kfm Gothárd véres Ostrommal meg vettl de ma

ga.- is` halálosan meg scbesittetett Zápolya 'János pe '

dig, hogy Kún Gothárd derékiVezérének halálát meg

boszszúllya, ottan el foganqtt Ferdìnánd Király Kato

náit, kik közi'il solcan Nemes szülelésüek-is vólzak, a.’

Váradi Mezön ŕ`e1~álittatott Тайна mind fel-alcasztatta,

Horváth Mátygís Vezérjeket‘pedìg'Karóba vpnatta. \

\ l '

` 1545. Eszt. Szathmárt, és «Nçmptl1ît, hozzájok tar- A

`tozam'dó falukkal I. Ferdiná'nd Kírály Somlyai Báthory

‘Andrásnakß Kristófnak, és Istvánnak ajándékozta.- Le

]esz. Кот’. ЫК’оцап а’ Зцацю‘в Vizének Szigettyében

а’ Várat Fel-épîtették, és Hqdì Mesterség szeré'rít jól

meg erösitették. Istvánŕfy g1. Könyv.

1547. 1'_"`_ö~ Birájok vólt Fábián Albert, а’ mint а’

Szathmárji Qtvösöknek ált_ala -adat'ott Czéhbe’li âzxahacl

_fág Äleyeìe mgtattya. Város lcv. tár. ’
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1548. Eszt. I. Ferdinánd Király Parantsolattya ál

. tal Szathmár'nak, és Némethinek Szabadsági meg tar

tatni rcndeltettek. /Város lev. tar.

1549 Eszt, Ezeń Városoknak határjai Báthory An

drás részére` Vasvárî, Batizháza,`Zent-‘ Máx-t0n felöl

rnegìnt meg járattak, és ujjitattak. _Lelesz.,K_0r1v.y ‚

1551. Eszt. I. Ferdinand Király parantsolta: hogy

~erben a’ külsö birák eleibe ne idéztessenek, és mivel

~`z ellenség által f'el égettettek, a’ Kamara Nyeresé

‘gének‘fizetésétöl тварей légyenek.

l

1555. Eszt. Némethie’k a’ Mikolai‘Nemesekkel Ha

‘tár Villongásaik eránt meg alkudtak. Leleszi Кот!‘

i a1 Pártyára állott.

1558. Isabella Zápolyának Öszvegye 'c’ìket mindert ‚

húszad', harminezad, s’ akzír mi шёл/‘101: fìzetésétöl Fel

szabadi'totta. Balassa Menyhértet lFö-Kapitárinyanalc

.tette . Nagy - Bányát nékie három Vírmegyéknek 6625

májával. ajándékozván, és Szathmár Уйти“ lakásúl

rendelvén, a' ki a’ várörzì'i Katonákat magához 116111:

ván, Ferdinand Király részére ,f a’ Várat el foglalta.: 

1560. Eszt. Ellemben Somlyai Báthory István

Szathmárnak Birtókossa. Záipolya János ’Sigmondnak

Pártyára álván; ezen Várost Nagy~ ßányával eggyiittl

Balassa Menyhértnf‘k, a’ ki Ferdinand Császzír részé

re Zápolyától el- állott, Báthory Andrásnak közben ve

tésére а’ Császár aiándékozta. Istv. 2o. Könyv. Az

akkori hiteles kéfziratt igy adgya: „hogy Balassának
‚‚ Zápolya János ’Sigmund éppenv akkor 10. ezer ara

” nyat aj hadaknak tartására kiildött vólna, és ezeket

„ is magának meg tartván,` úgy a’ Ferdinand Császár

1562. Eszt. Meg boszszonkodván Balassának ezen

hitszegésén Zápolya, segitségére> jött .Ibrahim Виды,

és Malkóez Temesvári-Bassákáltal Szathmár Vara ke- ’

‘ ményen ostromoltatott, mind a.’ két Város fel- gyújta

‘он, de jelessen óltalmaizták~ magokat ZayV Ferencz

QSáSzári Vezérnek i5azg_-atása alatt úgy: hogy az Oz.

.' _ r ma 1.
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папой’ os’fromát félbe szakitani kéntelenilettek. Вы.

21. Könyv. ’1 -‘

1564. Eszt. Balassa Menyhért Szathmárról Kas

— sa'ra, 65 a’ Vámak Kapitánya-is Messery András Vär

dára el> útazván, a’ Szathmári lakósok elöbbeni kegye

sebb Urokhoz Somlyai Báthory lstvánhoz Vix-adi Vár

Kápitányákoz titkos `Követeket küldöttek; hogy most

a’ Várnak viszsza vételében leg jobb módgya ienne, ‚

а’ ki nem késvén, de lovás szekerekre rakatván Vara

di gyalogKatona'it, а’ Várat meg hágt'a,l ’s a’ Német

örizexet 4le vágván ezen fortéllyal meg vette, ’s a’ Ba

lassa feleségé1~is fìával, "s leányával rabbá tette. Istv.

22. Könyv. és T01-da Nap. Könyv. Az akkori Kéz-iratt

adgya: ‚‚ hogy Bátlìory Istvánnak Kalonáî a’ várossiak

„ kal eggyet é'rtvén , midön -alkonycdáskor a’ szarvas

„ marha nagy por fellegben a’ Városba hajtatna, a’

‚, csorda közzé keveredvén egész a’ ‘Мг kapujáig elö

„ nyomúltak, 65 midön a’ Várbéli marháknak bé bo~

„ csájtása végett a’ ‘Мг kapuja- is nyitya lett vólna,

‚‚ a.’ strázsát 'le. vágván, utánnok tóduló társaiknak

„ Шаг nyitottak, 65 hogy Balassa akkor nem Kassára,

‚, de a’ Tokai vidéken szüretelöknek foszrására, 7s a

„ hegyallyai boroknak el prédálására a’ Vár örzö ka~

„ tonasságnak részével ki ránàúltt vólna, 65“ Kassai

„ únyát csak.szinelte. `Mert (utánna veli azon Kéz
iratt) ‚, ezen icsalárd, Назад, semmi hitü elì'ìtt semmi

„ törvény bets-ben nem leven, a’ `tulajdon hazáját- is

‚, мы“: semminek álitoŕta.

Azon Eszt. Zápolya‘János ’Sigmond Somlyai Bá

thory Istvannak, ’5 Fö- Kapitánnyának meg parantsol~

la: hogy a’ Zathmári Várat jól meg~erösittse. Суп

la-Fejérváron 15. Decemb. `1564. Eszt.

15665.' Em. schwendi ñázár, és' Báihory Andrä.

 Császári Fö-Vezérek nagy haddal Szathmár'nak visz

sza vételére közelgettek, mivel pedìg kemény tél vólt,

és a’ Szamos -vize által f'agyván', Ágyúkkal, ’s Hadi

Népeikkel a’ Várra könnyen гей rohanhattak', ottan

tarxózkodó Báthory István annak meg tarthatása’ról

minden reménységét le tévén, a’ Várat` fel gyújtolta,

’s а’ .Katonáival Váradra el távozott, A’ Császári éVe

‚ z _
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zérek мы: el- érkezvén , azt könnyen el- 651511511“ é!

'mivel óltalomra igen alkalmatos f'ekvése’t látták, бане

gyiitvén a köri'il lakó népnek sokasaígzít, ottan` igen

e'tös yVárat épitettek. 1500. Német Kátona Örizetre, én

Neustadi Mager Erasmus benne Hadi Parancsolónak

h_agyatottu, lstv. 22. Könyv. Рыб Kr'on.y Mar emlitett

.Kéz mutattya; ‚, hogy midön а’ Várat erössitenék,

„ akkqr,»is raitok.. mentek az' Erdélyi Zápolya Iános
i, ’Sigmund vVajolaínak _Katonái egynehány sza'z Törö

„ kökkel, de az erös Német örizel: által könnyen 01

‚‚ széllesztettek. g

Hanem nagyobb „штампы; érte azon Eszt.

a' Marat бггб'Ыёте: Katonákat; mert a’ Szamos mellyé

kin termett’ sok alma Aevéltöl minnyzí‘ian vér-hasba
estek, és töbnyire Vki halván, af Strázsának állására .

elégtelenek ‚ vóltak., hanem az Eg  hajlathoz мышц

Magyar Katonákat kintelen vólt а’ Császár а’ Vámak

ärizetére fogadni. _ . -

v .

'Alon Eszt. szàthmárhan békekörésïs próbánamr.

_Zápolya 0.’.‘Szatl1má1‘i Várat f‘öldig rontatni Шутка, de

Schvendi Lńzár reá‘nem álván; az alkudózás f'élbe

szakadott, de azután tisztességesehb f‘el tételek alatt*

azon békesség az Erdßdi tábor'oan meg k‘óttetett. 78.

1566. Eszt. Nolia ez csak szinlett eggyezésv vólt,

és megént nem sokára. fel. bontatott, (Isthv. A22.

Könyy.) mìndazáltal az Erdélyi elöl kelö Nemesség Кё

z‘ûl sokan a’ Szathmárì Várban vették lakásokat, tart

vzín attól: ne talántán Zápolyának Makszimilián (156.

SZ;11'rai|_t€tt frigy kötése miatt а’ Törökök Erdélyt

Pnsztitanák ; e’ miatt Szathmárnak meg vételét Sulimán

T'o'rök Csás'zár Zápolyának szorossanfmeg parantsolta.

1567. Eszt. A’ Császári, és a’lápolyai Erdélyi _

Hadak Szathmárnzíl öszve csaptak, mind a’ két rész.

а’ Papi dézsmát magának tulajdonitani kivánván , melly

“идут: sem illette, de Egyházi vólt, a' Törökök is

Szathmárhoz ki старта, а? népet Zsákmányolták. Ti

mon 207- lap.

‘ i r у 1568.



»awa-«- V159

156.8. Eszt. Sa‘lgay Balintnak ЮЗ‘; telket Szathmá

ron Myksa Király ajándékozott. Lelesz. Кот’,

1569. Eszt. Zeleméry Miklósnak-is egy ‘Наше:

Шёз: Szathmáron. Lelesz Кот‘. —

Azon Eszt. a’ lSlaathmaîri Vár 24 ezer fox-intra 11e--`

tsülteten. '

1,571. Eszt. II. Makszimilián Császár, ’s KirályV

а’ Szathmáriaknak II. András'Királytól adatott arany `

petsétes leveleiket ‘meg erösitette.

Azon Eszt. azon Király TeiifI'enback-Kristô’f’ `Hacli4

Tanátsosánàk, és a’ Szatlimári Vár F6 Kapitánnyának.

meg parantsolta: hogy az ellenség elì'itt el-f'utottaknak

‹ `ìavait, ’ ha mingyárt azok úgy, mint pártosoknak javai

Ё; el -foglaltattak, azonnal adassa. vlszsza.

1575. Eszt. Szathmáron Melith .Györgynek két te

lek Királyi adománnyal adatott. Lelesz. Кот’.

\

_ 1577. Eszt. Rudolf' Császár,« és Király óltalmaz'ó

levelet ad'ott Szathmáriaknak: liogy a’ hajdani Kirá

Iyoktóladatott szabadságokban meg tartassanak. 76

ros. ley. tár. , ‘

Azon Eszt. .Csomaközy Boldisárnak egy Nemee

1

ŕ

illést Szathmáron, és egy malmot Németiben a’ Sza- .

mos vizén. ^
ь

1579. Eszt. Hasonló képën Maycrhoil’eni Teiìii’en

bach Krìstóf Hadi Vezérnek két Nemes ülést Szathmá

non _Rudolf vCsászár ajándékozott. Lelesz. Konv.

1580. Eszt. B-áthory István Lengyel Király kiván

ta magának Szathmárt, mi‘nt Nemzettségi birtokot, ’s_

helyette Nagy  Bán'yát nyerte meg. -

1585. Eszt. A’ mint a’ Városnak levél tárából 427.

Szám alatt штык: csak ugyan Szathmár-Németit

‘Baithóry István birra. ‘ ‘

1585.
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1585. 'Eszt. Zathmári Miklósnak еду Nemes 8165:,‘

és \két 526116: Szathmáron, a’ hónnét nevezetét ves'zi l

Szathmári Király мышц. Rúdolf Császár Királyi
Aadmnannyúl adott. 'Lelesz. Кон". ' ‘

1588. 159.. Em. Deny Marginal., elöször мы

János, azután'Zékely Benedek, utólyára Révay István

hitvesének еду Nernes iilést',~két Szöllör. és két Mal~

mot azon Császár ajándékozott. Lelesz. Кот‘.

159i. Eszt. Azon Bévay István Magyar loyasok

Kepitánnya által Szathmár Várrsa а’ Kiráiyi iLélö Ud

yarba meg hivatott Madarász Helysége eránt. V'áros
ev» tár. v

1596. Eszt. Báthory ’Sigmund Fejedelem a’

`resztesi iîtközet man Erdêlybe viszsza térvén, Szath

maren pihentette‘táborát. Zempl. tört. 96. lap.

1598. Em. .165111. lstvánnak Erdéiyi .Kamzcuáp

nak a.’ Szathmárì piátzon f'ejev vétetett a’ Ciaszárnalt`

parantsolattyából : hogy Báthory ’Sigmondal az Erdély~

nek által adásáról Czimborált. Istv. 21. Könyv.

Azon Eszt. a’ Tatárok Szathlnár Vármegyét újra

pusztiiván az el6 kel6 lakósok, és а’ Népnek nagyobb
része bátorságnak okáért SzathmárbaA (ниш. Inv. 2t.l

Könyv, ` `

1606. Eszt. Mihály ОН!‘  Országi ‘Чаша Szathma

'ron mulatozott, segitséget várván Erdélynek elfog»

.lalására. ~ f ` '

16oz. Eszt. álhatatlan Bá'thory ’.Sigmondnak Erdé

Ё! Fejedelemnek kezessel Szentpály- János, Harinyi ‚

arkas, és Györffy János‘ Szathmáron örizet Мак:

tartattak, Bogáthy Miklós pedig a’ Császárboz Кбит

.égal onnét küldetett.

1605. Eszt. Erdélyben .'tláborozótNémet Katonák,

hqgy а’ Zsoldgyok rend' szerént nem lizetietet, pártot

ütvén, Szathmárba vették'magokat. «f

1605'.

. I

\ .
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1605. Eszt. Szathmár tájá't Basta`György Cs'ászárî

'Hadi-Vezér ti'izzel, vassal pusztitotta 81. várván'

ottan az Erdélyi Zürzavaros állapotnak ki ~menetelét.

A’ mint maír~ elö hozo'tt kéz iratt irja: „ Tár‘súl, és

‚, Tanátsadóúl 1601. Eszt. adatott nékie Marietti ne~

‚‚ vçzetü Olasz Jesuvita, a’ töbnyire a’ Szathmári Var»

„ ban x'nint tábori Kápiány tartózkodott, "s а’ ki csak

’ „ már, 65 1Ч6те1111 Mezö Városoknak Szatlimár Vár

„ megyével való villongása rend kivi'il való törvényel

„ el -igazitassék , rendeltetett.
‘4 l

1622. Eszt. 6. 2_9. Tzik.' az Orsz'ág gyiilésén a’

Szathmári Vár Bethlen Gabor Fejedelemnek béke bö~

tés szeréntd'által adatott. ‘

Azon Eszt. Maga Bethlen 'Gábor Szathmár Várá‘

-ban meg ielenvén „úgy mint' választoit Magyar, Dal

‚‚, mát, Horváth, 65 Tóth Országoknak Királlya. meg

‚, parantsolta Rosályi Kún Liszló Szathmár Vára Ka

u pitánnyának, 65 Bellevár‘y Dávid Kassai Kamara.

‚, Readtartóiának, azonkiviìl `Szatl‘lmár Várában még

„ rendelendì'i Tiszttartójának: hogy а’ шгозьап lakó

„ Nemesek ha mit birnak a’ Városi javakból, az же!“

„ ra hároml'ó terheket viselnl kötelesek legynek. Város

Lev. Tár. 1

Azon Eszt. Azon Fe‘jedelem öket Thurzó György

>Nador-Ispán által adatott Malomnak birtokában те;

erösitette.

, 1625. Eszt. Báró Károlyi Mihálynak külön’ós 1111’

ségéért Il. Ferdinand Császár Szathrnáron egy tágas

Nemes ülést ajándékozott, melly most-i5 ezen Grófi

Nernzetségnek tulajdeiia. I Lelesz' Konv.

"' 1626. Eszt. Bethlen Gábor parantsolta: hogy a’

Чай-051111; a’ Vármegye/ kebelében Léendö adózásra ne

szolittassanak.

1652. Eszt. Báró Sennyoy Sándornak.
‚

\ 1

.1555. Eszt. csepei zólián .165.111.111 .gy .gy Ne'.

mes ülés Szathmáron Királyi adománnyal nulatott. Le

e lesz. Кот’. _ i

/‚‚ L l
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1655. Eszt. Szatlimár Várossának hatäi‘jai , _lî’ál-y

Гана, Amacz _, Réz-Telek, és Erclöd felé meg ujjitat

tak. Lelesz. Konv.

1644. Eszt. Szathmár- Némethi Polgároknak a'

Vármegye úti levelet adott: hogy a’ régi Királyoktól

adatott kiví1l1ság0k szerént, minden Harminczadóktól, él

'Vámoktól тетей legyenek.' Várm. Jegy. Könyv.

1645 `Eszt. ItLFerdinánd császár, 65 1. вашу’

György Feiedelem között lett Linczi eggyezésben, 2.

Tzik. ázathmár Vára hozzá tartozandó jószágokkal a.’

meg nevezett Fejedelemnek által adatote, ‚а’ ki minden

köz adó fizetéstöl ki vette а.’ Szathmári Polgárokat.

. А’ mint 1645. Eszt. lett öszve irás bizonyit'tya,
tartozottiakkor a’ Várhoz Ballaf'alve., más kit helysé

gekkel. f

Azon Eszt. Az Avassî I_akósokkal. Rákóczy György

a’ Várnak meg erösitésére ramaszokat Palánk karók

_ nak hordatott. Уйти. Jegy Könyv.

1646. Eszt. Szathmár Várában mulatozván, és

Egyházi gyülekezetet ига/611 §. 95. Bákóczy György

Feìedelem , 1llye11 levelet  is adott a’ Szathmáriaknak а

„ llogy a’ Szathmári IspitáLynàk szegény Bethlen Gá

'u bot` Felséges Fejedelem Istenes indulattyából a’

„ Szathmárì iószág jövedelméb'c'îl hagyott 25.. köböl

„ ;а1)о11а €Zl1táni5 [изд-5561; itt; való Majorságból

„ esztendönként ki › adasson. Melly adománnyát újra

1649. Eszt. Székelyhidi Várában meg er'c'isitette. Várol

Lev. Tár,` ` ’

1647. Евы. 6. Januar. Bákóczy György Fejedelem

_ Posonyba rendeltt Orszaíg gyülésén elé véendö dol

gok eránt tanátskozni kìvánván, iria Szathmár Уйт

sának: ,', hogy mennél értelmesebb, és igaz Evange

„Щи Religióhoz váló buzgóságos attyokfiait ‘Шум

„ hatalommal fel ruházva kiìldgyék hozzája Váradra.

Város Lev. Tár. l .

A2011
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. Àzon Eszt. 14. Majusban. Gróf' SzéchyA Maria aI

vSzakácsi., Szent-Királyi , és Alìosi dézmámk f'elét 14.'

eszïendökre a’ Tasnádl _Sz¢ntegyháznak, és Oskolánalc,`

ìnás felét а’ Szathmári Ispílálynak ajándékozta. Vá-v

то: Lev. Tár. `

Azon Eszt. Волга" 20. törvény Tzikke'ly szerént

iLa’ Linczi eggyezés'vmeg erösìttqtett. Mellyhez képesf

„ Rákóczy György 1648 Eszt. Kassára, a’ hét Vármeá

„ gyékòek által adásának ìeles Napjára, Szathmár Vá

„ rosát követei állal meg Муха, a’. Székelyhìch Vár

4 „ ban КБ!‘ levelével. 1647. 8. мышь. ~Város Lev. Tár.

1648l Eszt. Rákóczy Gyövgy‘ Fejedelem Szathmár'

‘Várában megint meg jelenvén, Kún István Szathmál"

Vármegyei Föflspánnak, Ósgyáni BakoS Gábor Уйт

Kapitánnyának, Váradi ваш; Péter Rend ta,rtónalc¿

Papp‘DanielTisztàrtónak meg parantselta: Воду Szatl1~V

márt lalió Nemesek a’Városi javakra lláromló terhvliet,`

mint más Polgárok мы": tartóznak. Vároâ Lev. Tár.

1655. Eszt. Királyî hebben hagyáss'al Zilágyl

Ferenlcz Szathmáron egy Nemes ülést szerzett. Lelesz;

Хоп". ` '

‚ 1657. Midön a’ Leng'yel tábor Szatlimár ища:

gyét tůzzel, vassal pusztitot'ta vólna § 95. azon táä

b_ornak elöljáróival, Sobjeczky Jánossal LengyelOrszágÍ

Fô- Zászlóssäval, a’ ki azután nevezetes Kìrály vólt, ’8'

egyéb Fö-Tisztyeivel Зимний‘  NémethiVáfrossának

Biztossai illyen alkurp. Крюк: „'Hogy több esztenclölc-`

‚, töl uralkodó léhség, és afháború's idölmekkörnyül _

„ állásai miatt hadi запад! röbbet a"Lengyeleknel§'

„ nem fizeth'etnek 2600. Tallérnál. Azon o_kokból af

‚д Ьеп5уг1 tábornak élességet sem adhatnak. Szabad.

„' be  menetelt a’ Városba а’ Lengyel Katonáknak meg

„ engednelc, de a’ Vár nintsen hatalmokban, ling?
- „ launak Карп“: »f‘el n_yithassák. Ногу а.’ lakósok (ör

,‚ véuyes Крюк ellen Fel  fegyverkez'zenek‘, Vazt шт

‚‚ cs~lekedhetik; _de ha. fegyverrel kénszeríttetńek ,' azi

„ kéntelenek lésznf'k szolgálnìfa’ k1 fgyöu-df-lmes lés`zen.

„ A’ Нас“ гоууаййаг’ ki миг/ад, _de mivelf Kè/l'eez éë

1, nyekkel van dolgok, kérik a’ Lengyel tábornálc’Veë

А ‹ Ь â я zén‘
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„ Saìpíeha János Taíbori f‘öjegyzö.

. „ Fo - Tábòrnok.

tenni kivánta, de onnét rútúl meg

den kereste menedék hellyjét. A’ Lengyelek tehát` a"

Szathmári, és Bereghi jószágit tüzzel, vassal разг

164. “(ММ

‚, zérjeit: hegy a." APogaínyok módgyára ne lmn‘ttzoltas~

„ sanak. Mellyekre а’ Lengyel e161 járók гей. álván,

‚‚ ezen` kegyességeket nagy háláadással vették. Szath

„ már - Németllì 26. Juniusban 1657. Eszt. Kökényesdy

„ Gy‘órgy, Bornemisza István; Keöszeghy István а.’

„ Városnak Biztossai. Sobieszky János Fö- Zászlós.

y Inqwitovieh Gábor. `Prazelinszk

„ Kázmér. Wisnyiczky гадать, 'Jablonowszky Z -

„ niszló Ezredesek. Ezen Lengyel járásra, és. puszti

tásra okot adon; II. Rákóczy György, 1647. Eszt. 2o.

törvény szerént Szathmámak- is birtokossa, a’ ki a’

Lengyel Országi Koronát ér'c'í hatalommal magájévá

"Машин/дм, Eese

titván, sarttzolván, sok ártatlanok ezen hadi inségben

boritvattak., a.’ mint az el pusztúlt köfalakon a.’ Lengye

lek ezen гей irást ищут:

Vicem pro vice reddo tibi bone Vicine! y

Az az : _

`Ádgyuk viszsza néked e’ként jó szomszéd a’ Канат!

1659.Eszt. mivel 1647. `Eszt. 2o Törvény Tzikkely

szerént úgy vólt ‘едете: hogy I Rákóczy Györgynek

Бай а’ Szathmáii` erösséget csak addig birhattyák, 'meg

Erdélyi Fejedelmek lesznek , 1I. Bákóczy György ну";

hatatlansága mìatt ezen f‘ényes pólczról el esvén, és a’

Törökök -is ellene nagy haddal közelgetvén , a’ Szath.

mári Vár I. Leopold Császárnak bir/tokában риск, és

a1i гей vágyokodó Törökök ellen nagyon meg erösit

tetett. „ Által “еще” rendelve lvóltak Zichy` István

‚‚ Királyi Kìnts tartó, Pethì')l ’Sigmund Felsö Magyar

„ Országi Её -Vezér , kik a’ Várban száll'itott Nemesek

‚, Vitézinek szlükségekre szokott hó -pénzeknek felét,

„ 10o. forintot meg adák mellyet KárolyiGyörgy Заш

‚‚ mári Biró, Papp Danielnek, a’ Szalhmári Várhoz

‚‚ tarlozó jószágok - Udvar birájának kezéhez azul-_

„ “Наши. Váx‘os Lev. Taír.

_ 1660. l

Kosochy Anch-ás .
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1660. 1661. 1662. 1665. Eszt. A’ Török‘o'ktöl, és a’

Tatároklól sok nyughatatlanságot szenvedtek, midön

Váradot meg vették, Szathmár, és Meggyes táján

kemény Jánossal tsatáztak. 5000. Tatár Szathmár Vá

rossát meg tämatlván fel gyújtotta, a’ környékéröl sok

ezereket rabságba hurtzolván, Montecuculi Hadivezér

pedig meszszéröl a’veszedelmeket szemlélvén‘. Katona

5. Kött. és az Ország panaszsza.

A’ Városnak Levél Tárában-is találtatik Barchay

Akácsnak Erdélyi Fejcdelemnek levele, mellyel alkú
mellett lévendö Fel  adásra Szathmár - Némethieket kén

szeríti szemek eleibe terjesztvén: „ 1ю;у Gy't'izhetelen

‚, Török Császárnak hatalmas táborával hazájának el

„ lenségét az Erdélyi határokon túl i'izvén,` és 5221111

„ ша1г„1`е16 közelgetvén , nagyon féltoné azon Várat ,\

.„ mellyben sem elegend'c'i eleség, sem az óltalomra

‚, szükséges késziilet nem találtatnr’., hogy a’ Keresz

‚, ténységnek nagy kárával kiilsö Nemzetség által el

‚‚ ne f'oglaltasson; azért ezt el mellözni kivánván inti

„ a’ Szathmári, 65 а.’ Némethi lakosokat , ’s a’ Var

‚, 6:‘2'16- katonákat: hogy végsö veszedelemben Роге;

‚, van, az ö óltálmába, és párt fogása'ba reménységet

„ vessenek, mellyet` meg nem fogják banni. Hogy

Рей; Ь_12:о5а1‹ lehessenek, alá-irása, és petséttye

alatt ki'ildött nékiek Magyar nyelven irott- ezen fel -té

teleket: „ ‘то hogy Zathmár Várát, mallette lévö

„ Városokkal eggyütt Magyar Országtól el szakasz

‚, tani nem’igyekezünk, hanem Magyar Országi tör

„ vényekkel igazgattatván, mindennémiïi immunitások- ‘ 6

,‚ ban, szabadságokban, privilegiomokban, 65 Religió- `

-„ jokban meg tartattyuk , a’ kik реф; , úgy mint Ne

‚, messi, Várossi, 65 közönséges rendek, azokban ek

‚, kedig meg bántódtanak, elébbi jó rendbe zíllatat.

‚, ván,'resta~urálni igyekezziik. 2do A’ Várba,/és„_V ’_

‚, rosba Törökiit semmiképen nem hagyunk, egyébb

‚‚ idegen Nemzetet sem её kegyelmeknek egyezeö tett- `

,‚ zése’n kivi'il. 5ti_0 A* Várbélieket,-Városbélieket, 'és

Nemesseket -hadi ,expeditiókba magunk mellé fel iilni

‚‚ nem kénszerittyük, l1a\az bóldog idöben nem vólt.

„ 4to Mivel immár sok'izben egy nehány rendbéli el»

„ lenséghteöl, ’s maghok Nemzetétöl -is íglian meg

‚, romlottanak Zakmár, és Némethi Várossa; semmi

„ extra

I,

\
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y, extra ordinaria tax'ákat töllök nem kivánunk annágl

„ ГеПуеЬЬ, mint az réghi «idöben vólt. 5to Asseku

‚ rállyuk >arról -isx hogy sem az Nemességhet, sem

„ Várbélìeket, és Városbéliekm személlyekben, sem

i, külsö helsö javakban meg nem károsittyuk, sem

„ maghunk. вот mások által. 6to A’ Nemességet,

‚, és Várossokat a’ Magyar Országi törvényekkel élé

‚, sékbe nem hábdrganyuk, és az Erdélyiekre nem

,j шампунь, Рщпет Magyar отцы ezabadsäggal

д, élni engedjiik 7mo Rómaì CsászárnakO Felbégének

‚, kedvét keresni igyekezziik , és annak idejébe её ke

'gyelmeköl  is feledékvnyek nem léàziink. Bvo Min

den rendbéllek, valakik a’ Várban költöztrk, mind.

Tisztviselök , Nemesi-k és pàvasztok', az: k ezabados

lswim minden` медь .bámás nélkül `ki költözheßeenelt

inden javakkal, és sem személyekben, sem ja.

vakbar` он kün-is .2z hg kissebbikét `is nem impe.

diállyuk Kendo Ga'lwy` U,ram0« klvill. 9110 A’ Ve

Q, `zér 'çi Nag'ysá'ga elö t föreked’ùnk éghetést ne tétese

‚ ‚‚ sfn.1 10m0 Soha eö kegyelmeknek »zabad "схемы

д, s- kat nem impediállyuk ,' sem impediáltattynk Dal

V tum incastris nosfrvs ad резцы-монет ’Sadány ро

‚‚ sitis. die 17'na Junii, Anno Domini 1660. Actor.`

Nro.167 De Váradfclé takaiodván , a’-1 Torökök, ezen
_alkudozásnak foganatiya» nem vólt. ' I

п

I’

g1

n

D’

Я’

i)

V1661i. E-szt. 2o. Febr. Ö Felsége által ki rendeh

Bizîosok elött, úgymint Schiffe“ Sándor, Prthö ’Sig

ilnond, likároiyi Ádám Várbéli F6 ~` Kapitäny Karolyi

рать‘, Vass Márwn K_assai `Kemarának Tisztye el`0~t

panaszolkodtak a’1 Vároâiak: „ hegy a’ Német Vìtézek

а, szörnyíi, és mindenféle csiznt , és eröszak'oakodást el

‚‚ követnek raitok. Azért l24 SeptembV Ebersdorñ‘ban

_ költ parantsolattya által Leopold Császár a’ Katonla'l

„ Tiszteknek meg‘ hagyta: hogy Sz'athmái Várossánalt

'„ Polgárrt дышит szolgálatokra ne ' kenszeriusek.
Város"Lev. T41'.l ` ‘4 " ` ` '

i

1662. .Esz't Azon Leopold Császár Sz'atl'imá'ríak-`

. ak a’ régi Kira’lyoktol пуск‘ Ацещцег allai iratván,

меня mfg çfîf'ásiss‘se» ‹

’ ‹ i 1 l 1664..
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1664` Eszt. Kobb Regementbélî Német kato'nák

s_zatlxmárba sz'állitatván, Gróf' Rákóczy László két 526.

zat közi'illök гей beszélt: hogy Junius hólnapban tartan

dó Váradi vásárra. el változtatván ruhájokat a’ Magya

rokkal általamennének ‚ és ottan meg támadva'n a’ Тб

rököket , a’ Váradi nevezetesEr't'isséget ezen fortéllya‘l

viszszá vennék. De szerentséllen ki menetellel, inertI
Gróf Rákóczy Lászlóval, i' és ßáró Károlyi lstvalnnal, ’

l«'áèzlónak Ван! .gy 1ábig`ottar1 le vágottattak. Kazy

5. Kött.

o

Jeles Andrássy Nemzetségnek  is . Grófi Méltósá

gáról 1780. Eszt. adatott Királyi petsétes levelében f'el

vagyon téve: ‚‚ h'ogy Andrássy Miklós Montecuculi F6.

„ Hadi Vezér alattA 1664. Eszt. Szathmár tájékán а’

‚, Törökök ellen eri'isen viaskodott. ~

\

Azon Eszt. vasvámál a* '116161.61161 1.61161616136

kesség szerént I. Leopold Császár Szathmár Várának~

birtokában meg erösittetett, és abban az Országnak

nagy paraszszával a.' Magyar katonaságńak ki rekeszté

sével Német Katana. bé helyheztetett. §~. ‚ 101.

’ 1665. Eszt. Mikolay Boldi’sárnak Szathmáron egy

lliçáz helyet I. Leopold Csátszám` ajándékozott. Lelesz.

от’. ` ’ ’

’ A2011 EsztÃSzathmár Várossa ellenzö jelentést ado‘tt

a’ Vármegyére: hogy Hox'ánszky András, az EgriKáp

talannak Tiszttartója., а’ bor. és életbéli dézsmáért,

mellyel nem tartoznának , pénzeiket eri'iszakosan lo

tartóztatta. Város Lev. Tár. `

16662.21. А’ Város franse... Amal... IBóldi’sátfl

és Komáromy Mártont'Bécsbe ki'ildötte: `„ hogy теп

„ tegessék a’Várost azon hatalrnaskodás eránt, mellyel

„ чёс1011а1га1ы hogy Papp Dániel Harmintzados házán _

‚‚‚ е1 követtek vólna. Azután hogy panaszlanák meg: ‘

„ mikép Károlyi Gy'drgy, „6o. esztendös Tanátsbéli tag

a, iokat Segnye‘y Borbála Báró Károlyi Mihálynak öz

„ vegye 100. Т011ёг fizetésért тьмы tette, még -ís

„ Báró Károlyi László Fö-Ispány jobbágyán-ak tenni,`

„ kivátmya.. Város Le1/_._Tár.

' 1667.

1
\
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h166.7. Eszt. I. Leopold Császár GrófC'sáky [нудн

hak Szaxhmárba egy Nemes ülést,

1668 Eszt. A’ Szathmári Várhoz tartozandó Aval

ságbé'li kerületet ajándékozta. Lelesz. Konv.

1668. Eszt. Azon Császár parantsolta; „hogy a’\ ‘
Városbau lakó Nemesek-is vKóz~fadót {izetni , a’ Ka

„ tonaitartást viselni rartozzanak, és arra а’ Katonai

„ erövel-is. s'zorittassanak, és a’ Várossiak a’ Vármegyé

‚, nek gyiiléeeilaöl ki ne zárattassànak. '

Azon Eszt. Nádor Ispánynak nem létében, Giróf` .

Nádasdy Ferencz Ország bírájához печные; bé muta

tást Magyar nyelven а’ Уйртеёуе küldött, Богу köz

ben -velésével eszközöllye Ö\11`elségénél a’ rajtok ha

talmaskodó Német katonálmaka’ Száthmári erösségböl

való ki тем, és abban a’ Magyar Véghelyi katona

ságnak bé helyhezteté».ét. A’bé-mutatásnak veleje szó»

:ról szór`a e’ vala: „ Az ideghen vìtézli'i nep ellen lmi

„ senin-¿it nem szóllunk. si'itt ‘штык: hogy öv közöttölb

' ‚‚ is jó vilézlö, és hadakozó emberek vadnak., de azéri

„ nem mélxó: Богу az Magyar'okixak minden böchü

‚‚ letek, ’siA так! birodal’mok ell vétessék az ö maglmk

„ haZHjOkbatl ‚ 15S azcfknak adásában minden lisztek az

‚‚ Magyarnk elö'th. az mint ‘вашей; v01». Okai penigh

„ hogy nem mél1ók, ezek imoHogy eléghséges Magyar

„ vitézl'f'i népet találni ‚ és igen gyalázatns ат; Magyar

,',nemzetnek ez: hogy az végh házakban, és egyéb

„ Tisztvirselö emberek helyet-is‘ az maghfßk hazájok

„'ban idcghen истине: 'tártnak 2do Mert sokkel

„ securussab' lehet ö Fölséghe: hogy ha Magyar’ lé

” szen, hogy sem ideghen nemzet az végh házalmak

b'mcg tartáàsálwl-is, mint hogy az magha hazájáért

„ nagyob szorglialmatossága vagyon, hogy sem az

„ idegher'i nemzetnek; melly inned f is ki (спит: hogy

„ valahol fö hgh házak ‘юаней, mind az ideghen

„ nemzetL miatt vcsztfk. Országhunk, és az egész lie-_

‚‚ reszténysëgnck nem kichiny romlászira: 5tio Tudja

„ ö Fölségbe: hogy sokkel kissebb költséggel, de

„ nagyob haszonnal tartya ö Felséghe az Magyar vi~

а, tézlö népet,.mingl mezön , ’g mind végh házaklganll

l, lwgy sem _az ideghen nernaetet,t hihet- is bizvást
' ч „né‘
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‚‚ nékiek, csak ñzesse ö Felséghe, és tarcha meg па

„ badsághokban, melly meg Leuze: az _mostani hábo

‚, rúban  is. 4to accedál 'ez-is: hogy az Tör'ók -ii

„ azokra az helyekre siert inkáb , az hol az Németh

‚, Praesidium vagyon, és az`Törökkel való békesség

„ nek-is a’ Magyarok ki rekesztésse vólt nagy akadál

„ lya. 5to Ez sem meg nem тьма: az hol külömb

,‚ külömb {Не Nemzettség vagyon az végh h'ázakban,

„ gyakorta hasonlás esik köztök, és az miatt vesztek»

‚, egynihány f6 végh házok, az mint sok exemplu

„ mokbúl гений. '6to Мех‘: az ideghen katonassághot

„ Magyar hazában az betegségh töbnyire meg` emészti,

„ az Magyar mmden Climához, és nyomorussághoz
„` szokott. Az melly nagy nvyomorusághot pedig szen

„ vedünk töllök, bizván б Felsé-ghe kegyelmébe, ш:

„ most ell halgattìuk. Terjçdett már akkor titkon az

a’ tí'iz, a’ melly azután az egész Országott elboritotta ,~

’s a’ melly Юга! Tököli Imre а’ Magyar vitézlörendet

és Nemességet Apafì Mihály Erdélyi‘Fejedeìemhez, é!

a’ Török Szultánhoz akarta kaptsolni; Nem tsuda te

hát, hogy az illy-elöadások foganat пакт maradtak.

Май napon illy vitatásokra szükségünk nints, mivel

Наций, hogy a’ Magyar Fö- наш Tisztek az egész

Tsászáriseregben tümdöklenek, és a’ Magyar vitezlö

‚ rend az Ausztriai f'egyve'res hatalomnak nagy részét

teszi. M_eg szi’int'ek~egy századtól fogva a’Német kato

naság ellen 'folytt panaszok-is; mivel ama minden_

akadályokon gyöiedelmes kcmény hadì lörvény azokat

а’ békében jó Polgárokká, az hadban Ява: Vitézekké.

tennix шага.‘ Mär akkor lappangván а’ Hazában az

után nem sokára ki ütött támadás, ezen bé mutatásra.

a’ Királyi meghatározást némely nyughatatlanok bé

nem мрак А’ tönénezer az akkori kéz iratt, "mellyet

a’ Vaŕmegyénék mostani érdemel Jegyzöji „шик köz- ‚

lönek, Еду irja le:

|669. Eszt. „ Szathmár erösségébe Német örzìî

:ereg УФ", az kik az környül fekvö helységekre ele

‚, ség bé „ката; véget ki csapván, a’ népet dúlták,

’s akmányolták, és a"melly részén meg fordúltak,

„ Népnek, ’s jobbägyaìknak a’ Vármegye szînei lát

д vain, rajtok szivek ineg- esett, kikkel eggyet értvén
n ’ ’ Ló- —

u l

,‚ utólsó falattyokig 'isy meg (Мишей; ezen inségér а’.
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Lónyay Anna mail' akkor kemény János Er‘déiyi Fe`

jedelem Ózvégye,' Aranyos-Meggyesi Várában az

Vármegyebéli Пища‘, és nemeseket öszve hiván

ezen romlásnak ‘meg elözéséröl, vagy gátolásárói

.eggyütt tanátskuztak, és el végezték: hogy már ki

kémlelve lévén az` Szathmári várbéli örzö seregnekv',

ö szándéka élelem be’ hajtás véget Szinyér- Várallya

felé Nagy-Bänya vidékére ki csapni; téhát а’ Ne

messég fìl- fegyverkezve, eleikben ki rendeit vezér

jeknek ìgazgatásokalatt két seregben állittassanak'a

és minekutánna Szathmár felöl Aranyos/Megyes

alatt, Szinyéi Várallya felé a’ Német sereg el М

lad, a’ nél'ki'il Воду а’ Nemes 4sereget; meg ‘зачёт

ná, сядут Nemes csapat a’ Gqmba’s erdönek Кбит

táján az erdöben rejtezzen el,v az másik csapat pe

dig az erdönek Megyes felöl 'való széiiben, és igy

a’ viszsza jövö Német örzö sereg a’ midön_a’ ké! fi

rejtezeit Magyar sereg közzé el e’rkezik a’ Megyes

Si Vár tornyában arça rendeltt vigyázat, és\ egy ,hir

tévö ágyú. ki sütés lévén rendelve, akkor a’ Magyar

ság. mind elöl, mind hátúl а’ lesböl ki'ïohanván a’
Német sereget штат meg.l Ezen két sereguek

ред]; 12161 járóúl rendeltetett Mrkolay Bóldisár, SZ'J`

doray Boldisár, és' Kende Gá'bQr, kik hiv végben

vivöi vaiának а’ гет1е1ёзпе|ц`тег1аг elpsségel meg .

rakodva viszszá érkezvén а’ Németek, fejek-is ай;

láttzott marháik Кбит, kike: alkalmatos helyre bé

várván az Toronybéli vigyázó. az ágyú, Избиты,

az Magyar seregek elöl hátúl meg meg támadváfl

azon a.2 helyen , ‘а” hol az Ország й: az S'zamos Ч}

zéhez igen közel, ’s a’ partyán jár és Лампа!‘ hl

vattatik, ió módjok esett a’ magok óltalmazásokra

tehetetlen sere'gen gyözvedßlmeskedni; тег: azonkivůi

a’l mi kçveset fegyverekkel ki “едиными, nagyobb

részét a’ Szamosnak szo`ritván, odakfulaszlottáhés

l olly (Не; takarmányt, l’s Néme‘t testet, és kalapot

Vitt а’ Szamos a’ Szathr'nári malòmra, hogy ajazl

meg állittotta fnrgásában. `A’ Németeknek ezen SLC'

renisétleń esetek Lónyay Anna Fejedelem AszszOny

пай pedig hivségtolen cselekedete 'alt húzta maga

utáix: hogy а’ Feieclelem Aszsznnynak Aranyos-Me

gyèsi, és ahoz самогон: jószága Leopold. Császál`

штата гоз'аптщ és а’ зшьтм várhoz him`
i _ ‘ ' toit»
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„ tott, 1116; 15‘. ezel' forintban _Gróf' Csáky Istvánnalc

„Zálogban adatott. Ezen idönek el telése után «ì.s

„ Gombáeerdönek emlékezete keserves vólt«a’ 525111

n mári Németeknél, ’s ezen dolog iránt igy pirongol;

». „ ták ezen Németek az el fogatott, ’s kinos halálnak

`„ nemével ki-végzett Magyarokat: Tc Kurucz.’ Fu

Ь tom Kutyi lelkí! Mikli Póti! tuclod a’ Kampás?

„ Szotori Pótì! (Mikolay, és Szo`claray Bólditz,l 611%

‚, ték) a’ Кот/0:11‘! Futom larkz'! Кате Ka'por! (Ken‘

‚‚ de Gabor) a’ Kompás!_l4`utam kuïyí Inkl! Az ak

akkori pajkos Kurutzság, elégtelen lévén egyébb meg
boszszúlásnak Neméhez а’ Német Vifézekben ‘a’ Ma-i

gyar 'szó ejtést gúnyolta; valóban alatsony meg bosz

sznlás. Azólta. а’ Magyar Nemzetet a’ hasznosabb tu

dományoknak 65 а’ Külf‘öldi nyelveknek meg tanulásal

а’ külsö Országokban gyakor meg fbrdulás, 65‘ а’ tsi

nosabb Nemzetekkel valo társ‘alkodás annyìra viszsza

hozták ezen alatsony elöitélettöl, hogy a’ Neïnesség

nek nagyobb részea’ Német nyelvet, mint magáét,

úgy beszélli,_és távól vagyon minden idegennek gu-_

nyolásától.

1670. Eszt. Tölczjky János Huszti Rend-tarte;

Szathmár Városának 'meg irta: „ hogy Grói‘ Rhédey

„ Ferencz s_zabados Istenes indulattyából a’ Szathmá

Ь 11i Iskolahoz Berenczét hagyta, minden bozza-tar

„ tozo jókkal, és iövedelmekkel. azon kiviîl 50. gyra

v ezüstöt, ésreggyik Iskola Mesternek, me’g~ Isten e6

v Nagyságokat él‘tetni fogja., es_ztendì'ínkint 100 forin

ё, tot._Város Leyz'I‘át'. _ ‘ ‚

Í

. A_zon Eszt. Leopold Császár, 65 Király Szathmár

Várossával közlette levelét, mellyet Rákóczy Özvegyéhez

iratott: „ liogy а’ fia Rákóczy Ferencz, és az 6 T'isz

„ tye Jósa Milglós a’ Szathmáriakat sanyargatnák, ki

,', vánván; hpgy Fejedelem Aszszony annya. a’ fiát tar.

„ tóztassaç in__eg a'zÁ illyen cselekedetekt' l.,_` azonkiviil

д azon perét , mellyett Illyés Islván Polgár társek, és

„ a’ Város ellen inditott, mint törvénytelent azonnal

„ tegye le, 65 azt többé fel --éleszteni ne mérészellye,

Q, тег: a’ Szathmáriak semmi iózan itélet szerint nem

„ шаг-10211211; az ollyas jóbbágyot viszsza adniJ a’ a"

à Valr K_atonák 1561126а a’ K__irályi szolgálatha 01;
l ,- Ч _` ~  и

l



iitött támadásban bé keveredvén I. Rákóczy

l х172 l MWF“

‚‚ ként bé állott, annyival inkább Щи: azért mar-asz

‚, talni nem lehet. Város Lev. Tár, ' '

0

Azon Eszt. Ezeklcel nem gondolván, ’s már ki

Ferencz

2000. támadói által а’ Várat meg venni, ’s а’ Váro

siakat meg boszszúlni мама; de szerentsétleni'íl: mert

Spor-k Hadi~Vezér ältal meg защищают. Szegedy

Mihály деду. 141. lap. és elö hozott Её: irás ìgy iria

le: ‚‚‚ I. Rákóczy Ferencz által ki küldetett Кии-цепей;

„ egy Kiss Mihály nevi'i Kapitány vezérjek al‘att meg

telepedtek a’I Némethi határon azon Szamos tekerü

letben, mclly Gorzásnak hivatik, és а’ Kuruczolg

veszedelméröl nevezetes. Ez a.’,hely f‘ekszik a’. Né

methy határban, Vetés nevi'i határos helység Масс,

‘ ezen Szamos tekerület вы: igen böv, és tér, “гейш

kolattya pedig olly közél köriil egy máshoz, hogy

a’ mîdön ezen alkalmatos téräégi'í Gorzásba nyulá

szatot пеней а’ Vadászok* két puskás elégséges “Я!

annak kapujában a’ lövèsre el állani. Ezen helyet

alkalmatosnak találván itt telepedtek meg. A’- ka»

puját hetelö szekerekkel, mellyeket а" vidékekbül

oda rendeltek, kéttzeresen-is bé sántzblták, max

„ goknak pedig a’ Szamosson kereszti'il az Szathrnári

‚‚ földre lábbó l‘údat kölöttek ki. A’ lábbó hid illy for

mán készïilttì veszszöbì'il fontak két kötelet, vagy

шара“, mint a’ mellyel а’ hajós malmokat szokták

ki kötni,"ezen két пара“ illend'f'i Meszsziségre egy

más mellett által k’ót'ótték а’ Szamoson, iúgy hogy

az egyszersmind а’ viz szinén is feküdgyen , ezt bé

rakták deszkákkal, 65 ha.a.’ viz áradtt, fellyebb te

,‚ kerték, ha apadt, lej'ebb botsátották, hogy a’ min
„f denkor a’ viz szinén llégyen, és a’ terhet a’ viz tari

csa. Ezen a* készületen Kiss Mihály Kapitány est

"е egy Katonájával ki- ment а’ Szathmári fôldre az

alatt a’ szin alatt‘: hogy ö ¿nl  Vidéket kivánna'. meg

kémlelni, és a’ SzathmáriOrzö seregnek állapottyát,

’s meg-vételeknek' módjät igyekeznék ki-tanúlm.

‚, Hitt nékie а’ Kurutzság, e’s bálorságoson pihent а’

„ Vìz- Várba. De nem reménységek szerint ütött a’

a’ Császárnak hi.

‚, ve lévén, vele eggyel: érçésböl lett: bogy hajnal e151;

‘ a, dolog; тег‘: Kiss Mihály Kapitány

I,

l,

l u а’ .Német Seng jelentt meg a’ lábbó hid végén, és

0.y „Ч!
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,5 clobot iîtvén olly’ rémïilésbe от a’ Китая-веку‘,
,‚ hogy nem tudták: öltözzenekké? f'ussanaké? de nemI

„ lehet; fegyverhez , uyúllyanak é? magokat f‘el‘l nem.

‚, találhatván, álmosck-is lévén, noha a’ czajtáknalc

„ el - Vagdalásával leg` szerentsésebben magokat meg

„ szabadnhauák vólna. Igy tehát minden ellent állás

„ nelkïil bé ballagvá’n, a’ Németek a" Kuruczokat na

„ gyobb részt le lövì'ildözték, sokakat реф; a’. Sza

„ mosba fúlasztottak. '

Azo`n Eszt. A’ Szepessi Kamara ezen Városoknalc

adózásiról й] rend- szabást ki adott. Város Lev. Tár.

I1671. Eszt. A’ határokon termett Felsége bú

zájának bé-hordására hogy Báró Joanelli András,

a’ Bánya Városoknak Kamal-ás Grófîa parantsolattyá

ból Katonaì er‘c'ível-is szoritrtattak, СМ? Strasoldo Кё

roly èlött panaskzolkodtak. Város Lev. Tár. ‘

1672. Eszt. (Megint elé hozott akkori kéz-iratt'

adgya) „ öszve vonatott egy sereg Kuruczság ßatiz;`

‚, és Va‘svárìhoz olly fel мены; hogy a’ Szathmári

„ Várban a’ Leopold Csá‘izár részén álló Német örzì’i

„ sereget a’ Várból ki-verjék, 's azt el f'oglallyák,

„ mellyh'ez fel-készülvén el-ìs indúltak, középben a’

„ gyalogság, a’ két szárnyán реф; а’ lovasság lévén.

„ ki rendelve. Ezt a’Németek meg tudván, nem akar

И „ ták a’ Kuruczságot а’ Várban meg várni, és ostrom

álá jútni, hanem 'ök- is a’ mezì‘ire eleikbe ki készi’iltek,

’s ki~is Юта!‘ ágyúkka'l. Ezt látván a’gyalog Kuruczság

Vezére, illy hadi fortélyt gôndo1tt,’s alatta valóinak

parantsolatban ki-is adtarhogy а’ midôn а’ Né~

metséggel annyira jutnának szemben , hogy az ágyu

val kezdene tüzelni, a’ midön az ágyú serpenyöjé
ben а’ puska-por Vf'üs1;i1: meg láttyák, csapják `le

magokat, hogy a’ fent iáró golyóbist kárnélkül ki

ki keriillyék. Ez a’ rendelés рт“; az Lovas Ku

ruczságnak tudtokra nem adatott. El-kezdvén azért

a’ Némec sereg az ágyúzást, а’ gyalog Как-цепей;

а’ szerént le csapta magát, a’ mint a’ rendelés vólt;

ezt Iátván a’ Lovasság nem tudta egyébre mire vél

„ ni ezen мы“, hanem hogy mind egyszerre le csap

„ ta az ágyú gçlyóbis a’ gyalokságor, minek okáért meg

. ` ‚‚ ret
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д, rettenvén, futásra Tordittyák lovaik száját "Эти

„ Вайг’ГеМ a’ Gombáson által, ’s meg sem állfnpod

„ tak, mig Adorjányon felyïil a’ Sár, vagy Nagy Egret!

„ lévö bidon Юта! nem memek, rhert itt их‘: ‚Киева‘

„ ti'il a’ Marmarosba vezelö tit, helye most-is Щи!

” járónak neveztetik a’ _re'gibb gyökeiii làkósoktól, ’s
ezen hidat l‘a’ Lovas Kuruczság széllyel Шина, ’s

rontotla bá‘crabb meg maradhatásokért, és az idötöl

ólta soha töbször ott sem hid, sem~ egyéb által-járó

nem épi'ilt, magok-is a’iKuruczok onrian Marmara!

ba be sz'álongottak. A’ Рей"?! gyalog Kuruêzság-is

(kikbez i‘nég a’ Szathmári Oskolából ki i’izetett Пей‘

k0k~1s magokat hozzájok adták vólt) fel-kelvén a'

Németeknek hátat adták, és ök-'is Бай: felé ‘дамп

iparkndtak; de a’ Német ser-eg közel Batizhoz elébb

odébb '('iket'bé érvén, mind eggyig le,lövöldözt€1

vagy levágta. Ezen hólt test Batiz, és Vasvári vé->

gén egy halomba rakatolt, mellynek dombia az 0l“

szág út félen a’ helységbéli temetönél meg vagyon.
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1675. Eszt. A' nyughatatlan Magyarokat védelme-l

26 Erdélyì hadak Szathmárt megînt véletleniìl meg' Iá‘

' madták, de Gróf` Stharemberg annak hadi parantSO‘

lója által viszsza verettettek. Ketteler 46. Könyv.

Azon Eszt. Kassa Várossátólvígasztaló'levelet vet ‘

„tek „аист sok kár te’telek eránt, mellyeket nékiek

„ a’ T_örökök, és a’ semmire kellö lator pártosok око:

„ tak. Város Lev'. Tár. `

1674. Szathmär-Németliy belsö, és' külsö Уайт‘

soknak adózásiról megint ujjabb rend szabás ki adatott.

Varas Lev. Tár. î .

1676. Eszt. Apafi'y Mihály a' Szathmári Várat,

mint régenten Erdélyhez tartozándót I. Leopold Сай

`szártól viszsza adatni kérte, de f'eleletet vett: hogy

ez csak különös adománnyal az elöbbeni Erdélyi Fe

jedelmeknek adatott, és Erdelyhez nem tartozandó.

Kazy 5. Kömés кем", ' ‘

Azon Eszt. ~Wegener Erasmus János, és Beketz

István Kamarai Tisltek, a’ Szathmaîriak, ésa’ Némethiels

. ' ellen
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. ‘пап panas'zt teltek Báró Waldeck Bernárd Ferencz`

Szepessi Kamara igazgatója el'c'itt: ‘„ hogy a’ Császári

„ Korcsmáltatás ideje мам-‚5 bort méretnek,sertf6zetnek,

„ а’ Császári Csapszékeket ámbar épségjekben meg ‘аг

_„ tanitartoznának, el-hadgyák'romlani. A’Császár (Не:

„ tyét bé- hordani el-mellözvén, ’s a' magokét bé ta

„ karitván, marhájokat a.’ mezön szabadon bocsájtyák.

„ A’ Némethiek malmot épitettek magoknak. Az út

„ tzákat igazitani nem akarják, úgy: hogy a’ ‘sár miatt

„’ а’ házból ki menni lchetetlen, hat ökör-is el- akael

' ‚‚ 'tires szekérrel az úttzákon. A’ Némethiek a’ jég

„ мы е1 hordatott Szamos hidgya épittését meg csak

„ tették meg, a’ honnét az Ö Felsége életye hid nél

„ kiil hozódván a’ Homoródon által , most-is meg

‚, ázott, és e'l rothadott. Város Lev. Tár.

A2011 Em. ,Graf Forgách Áuám Fes-Tamek Me.

ster levele ältal meg tudakozta Szathmár- Némethi

Várossát: mennyi fellyebb vitt perei legyenek? hogy'

azoknak számához képest el tökélhesse magával: `ha.

m’éltó vólnaï é jövö Sz. Pál forflulása Napjára Tárnoki.

Зайка: rendelni? Város Lev. Tár.

_' 1677. Ель Schmidt Kassai hadi parantsoló 4000.

Katonákkal Szathmárba jövén', az Erdélyiek táborában

katonáskodó Lengyeleket ki küldetett Kémjei által pró

báltaf hog)l a’ Császárnak táborában inkább bövebb

Zsólddal szolgálatot vegyenek fel; a’ kik szineskedvén

Schmidt Наш Vezért a’ táborjokhoz csalták, és lmum

keménnyenmeg verték. 1500. a’ Schmidt Katonái kö

zi’il meg ölettettek, és meg sebessitetlek, 50o. el f0

gattattak, és ‚ Herberstein Szathmári Kormányozó  is

ottan el esett. Kazy 5. Кап. ’

„ eszekben sem tartyák. Homoród hidgyát sem épi- `

1680. Eszt. Apafi‘y-Mihál‘y 'Erdélyi Fejedelern 2_4.Í

еще!‘ Törökökkel, Erdélyickkel, Oláhokkal , és Havas

Alf'öldiekkel szállotta meg Szathmár Várát, és egy 1161

napig ostromlotta , de az örzi'i Katonák magokat igen

vité'zi"1l oltalmazták, és az ostromnak félbe szakasztá

sára kinszeriteiték. Schmidt 2. Kött. Cserey рейд;

‘ ke'z  irattyában azt -is Рыжий teszi: ,‚ hogy akkor Te

„ leky Mihály Erdélyi Commçndìroxót meg заданная
к

v
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5, bagaxsíája't el шик, aranyos sarkantyús (15121!!!

‚, ját a’ Szathmzíri kapura szegezték. ' u

y 1681,. Eszt. Ezen ostromlás alatt мёдом: igen

vitézül viselö két testvéreknek Szodoray Jánosnak, és

Ferencz Szafhmáron egyNemes iilést Leopold 'Császár

jutalomúl ajándékozott. Lelesz Konv. ’

Azon Eszt Sopronyban папаши; Ország gyi'ilésé

re а’ Város Királyi levél( által ymeg hivatott. Követeî

vóltak Nemes K'öszegy lstván, és Szönyi János. Vá

ros. Lev. Tár. › ’ f

Azon Ország Vgyi'ilésen‘,2 Szathmár Várossa а’ Ki

_‚‚ rályi Kamaránál'esedezett: neengedgye, hogy 2111г.

‚‚ 1а a’ Nemességnektett eröszakoskodá‘sok 010111161‘

„ vény hozattasson. Nap. Könyv.

Azon Eszt. А’ Vár.~ Örzö Császári Katonaság ‘аг

tására ezen két Város 50o. forintot fizctett. Város

Lev. Tár.

1682. Eszt. Tökölyi Imre f'egyver szi'inés alatt,

midön а’ Szathmárì örzö Katonák valami hadi álnok.

ságtól nem'is tartottak, nem nagy számmal-is lévén

azon erösséget vîgyázatlanúkörzenék, hirtelen ‘ószve

lhiván szállásokról a’ Katon'aíit, Petneházy ‘Vezérje vé

letleni’il (а’ nyári nagy szárazságban meg apadván a'

' Szamos Vize) а’ Szathma'ri Vánra rohant, ’s meg vet

‚ te. Schmidt 2. Kött. Wagqer. A’ már elé hozott ak

kori kéz iratt igy irja le: „ А’ Kuruezoky seregeiket

„ rendbe vévén, a’ Sz'amosnak csekély állapottyában,

„ annak túlsó, vagy déli részéröl еду tiszta étszaka,

„ а’ hóld világnál , az Várnak ellenében meg 526110:

„ ták, ruha’ikat, f‘egyvereiket fejek‘re fel-helyheztetvén,

„ egy helyet i5mé1‘ö,.’s a’ viz állapottyát tudó Kalauz

„ zal, minden viz locsogás nélkůl által vezettetlék ina

,‚ gokat, kiket az ezen óldalra vigyázó Német ’S'rázsa

„ midön 'már késön észre чей VÓllla, meg-iiedvén,

„ igy szólla: J¢r!jer Pajtás! pz'zom [пап én - ís já

Kurucz! Igy semmi lárma nem esvén bé takarod.

tak а’ Kuruczok, a’ melly dolog ScherfYenberg Fri~

drik neve‘zetii Ezredes Német» Vezérjeknek tudtára

‚ f „ esvén,

‚9

’D

N
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„ esvén az Твин‘: rútúl káromlotta: miért lengedte meg,

„ Ногу be' mehessenek? а’ vizre- is boezcnkoflott: Pi

„ zom a’ _viz- is Kzzrucz! értvén hogy a’ viz- is` el

,‚ lent 11cm állott а’ bé menetelben. “ Schmidlt irja:

hogy mint rút kárnmkodásáért, mellyet ki.irni mi-is

il‘tóztunk, mint vig'zyázatlanságziért ezen ‘Ezredesnek

1684. `Eszt. Schulcz Hadi-Vezér Eperjeßen fejét vécene, ‘

Azon Eszt'. A’ 4Szatllmáriak, és a’ Némethiek ma

gok között azon meg alkudtak: Воду ki meddig года

‚е: ulán a’ vár Мёд-й! a’ S'zamns jegét ki vágni'.’ ne

Ногу azon az ellenség bé ront'nasson. Város Lev.
Тай‘. ‚ n t

1585.‘ Eszt. I. Leopold Császár Szatlimár- Néme.

thibe lakó Görögöknek , Ráczoknak, Oroszoknak szabad

vallásbéli gyakorlást engedett, és Monastelli Demeter

nevïi Papot nékiek elöljárçúl rendeltt a’ Lelkiekben‘.

‚ 1684. Eszt.'Tökölyi Imrének követöi nag'yon el.

szélyesztetvén, a’ Szathmári vár örzö Katonái-is iin»
kënt f‘el _aclták magokat,l és Leopold Csa'szár hivségé

re eskiidtek. Ezen fel-adásnak eszk'ózlöje vóltß'áró
SaponaraFilep , a’ ki mint Királyi Biztos hozzájok‘y kö

„шведы ki'ildetett. Gróf а’ Porto Julius Serényi

Begementyének AlEzredesse Fö-Hadi parautsolónak

tétetett. Tökölyi ezen meg boszszonkodván egynehány

дай: Rusnya Tatáral meg támadca a’ Várost. de a’

mint nevezctt Bárò Saponára Bizxosnak, és a’ Portói

Grói'nak bizonyitó levelei mutattyák: ‘‚‚ а’ Szallimári

„ lakosok a’ várnak, és ‘а’ Városnak erösségext seré

„ nyen meg ujjitották, azokra sziikséges Кот“ {ákat

‚, атак, ácsokat r'endeltek, a’ Nŕmet és Magyar vár

„ örzö Katonákat nem csak (пеней, de hússal. ’s
„ egyébb eleséggel tartották, a’ yVárosra rohanó ‘Га

‚, tároknak f'egyveresen 'ellent ällván, a’ Portói Gróf

` a'ltal nékiek ki rendellt helyeken ngyan ища! hat“
f)

мыши. Város Lev. Тай‘.
l)

1685. 1686. 1687.Esz1. Isivándy János -ezen vá

rosoknak Fö- Ilirája vala. '

.AM i 1686.



1686. Eszt. Канта! szállást ‚самом; Szathmáron

ama. vérengezö Hadi-Vezér Karaff'a Antal, а’ ki nella

а’ város hìvségéröl bìzonyság levelet ad’ott, a’ városhoz

irtt leveleiben jó akar‘ójánali nevezte maga't; még-is

e’ mellett kerékkel, nyárssal, és pallossal forgolódván

közöttök annyira sartzolta öket: hogy a’¿kiváltságokért,

midön Szabad, ’s Királyi Városokká lettek , a’ mint

alább látni fogjuk, nem fizettek annyi sommákat. Mert

’ Rfl. xr.

1686. Евы. fîzetett Szatb'máhNémeti

Knral’f‘ának, vele telt k`ötés szerint - ‘ - 210001 —
l 1807. 29. Martiusban - -_ — - 2166 40

detto' 22. April-  — _— — - 2166 40

detto 1. Majusban-   - - 2100 —

1688. 6. Majusban  - ` -  16800 Ь

168g. 8. Majusban — - ~ -— - 16800 —

:I1-:z

Mìndöszve  61055 20

Akkorî pénznek szi‘ikìbe, maid hihetetlen sommát,

ha а’ városnak hitelês Jegyzö Könyve nem bizonylìtani.

1695. Eszt. Bécsben történt hìrtelen halálat hogy meg

értették а’ Szathmár- Némethìek , emlékezetét ezen ver

sekkel tisztelte meg a.’ Szathmári Oskola, a’ mint ak

kor éltt, de már meg öregedett Way Lászlónak еш

adásìból Dobaì Székely Sámuel Kapitány f‘eljegyzette:

Hupgarìci gemìtus` rapuere repente Carafl'am:

Insontes quoniam fecerat ille mori.

Ада: :

El ragadá a’ bús Magyaroknak könnye AKau‘aff'aít;

A’ ki 50k ártatlan vérbe keverte Ikezzét. `

.s

" Va'gy:

El vitte Karaßät Magyarokßnyögése@y

Annyi ártatlanok vérének öntése!

1687. Eszt. Prosovnyban tartatott Ország (352131656

re, 6:1 LJósef' Királvnak koronáztatására, Királyi “levél
ältal meg hivattattak, е’ képen irván nékiek I. Leo- l

pold Császár, és Kirzâly: „ Mivel a’ Mi kedveltt Ма

n 5y“
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,; v.gyar Országunk a’ Török' igátói, melly yaiá Istente

len erösza-kkal vettetett, és azt rongáló belsö {ата
vv„ dásoktól gyözedelmes fegyverünk által meg rsszalba.- ‹

„ díttatván elöbbeni virágzására. Istenhek segítségével

‚, ál~talunk ногами; feménenk; hogy ezenlúl bilyas

„ ves_zéiyre'ne rohannyon, jobb orvoslását nem gon

‚, dolhaltuk: hanem hogy leg fényesvsrbbv Jósef Fô-Her‘

„ czeget, a’ mi Fiúnkae, kóvetkezés képpen ezen Or

’ ‚, szágnak, ’s más Tartományinknak Örökössét Magyar

,‚ OrszágiKirálynak meg Koronáztassuk, és K0ronáz

„ rami rendellyük. E’ yéglje ’s a.’ t. ‚ '

Azon Ország-Gyi'ilósén а’ Vármegyével nagy ve-Í

te'lkedések vólt, tudniillik: а’ Vármeg'ye k’ivánta Szathà

máx' Vágossát a’ Nemességen сек: sok hatalmaskodási

miatt szabadsága'töl meg df'osztatni, és a"Vármegye

hatalma alá vettetni; de Karah Miháiy, és Györy Já

»nos а’ városnak Követei ellene mondottak ezen Várme»

gye kivainságának. Város Lev. Tár.

1688. Eszt. Szàtlimári Posta Mester vólt Bahonyì

Usines.

Azon Eszt.' Leopold Császár' meg parantsolta:l

hogy а’ xCzéhben bé nem vétetet‘t Mester emberek, а’

Nemesek, és a’ Katonák házainál kontárkodnìl ne mé«
Arészellyenek , hatalom adatván а.’ Városi Tanátsnak azok,

Mive elvételére. ‹ —

169s.V Eszt.*Azon C-Sászár Vámszedö hatalmat а’

Hídaíkon ezen Városnak engedett.

‚ 1696. Eszt. A’ Mompelgai'd Regemeptye tarlásá

ról Szathmár, és Némethi Városok meg alkudtak, azon

Regement сваи/е! György nevezetíi ALEZredeSsévei,

és Várbéli Над! parants‘oióval.

Azon Eszt. Nagy vii-longások vólt a Katonaság«

gai , melly ebböl állott: hogy Nagy-Váradnak, és

Jenönek а’ Törökók álial lett el foglalása után onnét

i

ki .vertt , ésßzathmár - Ne'methibe ie telepedeit Göxó-Y

göknek , és Rátzokiwk сад!‘ Török, Görög, és Ormény»

Опыт, vagy -is napkeleti portékákkai vólt szabad а’

НМ 2 ‘ Vá
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Várossal lett alkú szerint, el foglalásnak bi'intQtése alatt

Kereskedni, még -is 6k ez ellen a’ Portai Filep Jakab

Tisza mellyéki Al - Vezér, és Mompelgárdi, és Witri

Regementek Al - Ezredesseitöl katonai segittéget nyer

vén, eröszakkal a’ napnyugotti portékákat-is be hozták

kereskedésre. Az után egy (ё: vólt a’ Katonák 5221

máx-‘a mint egy 500. boglyára ki szakasztva, a’ lege

lése реф; a"Katonai lovaknak közönséges vólt а’ Pol

gárok lovaival, még-is a’Witri I‘iegementbéliEzredes,

és a’ várnak Hadi‘parantsolója а’ I’Ólgárokllal( tulajdon ,

és 6s`i réttyeit le “Едим, melly eröszakoskodásoleö

Felsége eleibe orvoslás végett terjesztettek. Említett

G'órögöknek, és Rátzoknak szabadsági, mcllyek 1.1201;

pold Császártól, és Királytól'1667. Iîlsz‘t. adàtlak а.’

Városnak Jegyzö Könyvéb-e e’ képpen bé irva var-mak;

‘„ Mi Leopold Isten kegyelińéböl választott hómai’
„ Császárf ’s a’ Jt. imo.' Над)’ a’ Görògóknek,~ és a.’

„ Batzoknak Szatbmár, Némethi, és Kailló Várossaìba
„ szadad le'gyen lakni, házokat venni, épiteni, Tö

,_,~rök Országból , ’s annak tartományiból be’ liozandó

„ portékáikat bóltokban árúba bocsátani privilegia'ltt.

‚‚ Czéheknek sérelme nélki'il. 2do :_Fiiggések а’ Szepe

‚, si Kamarától légyen , nielly által oltalmaztassanak ,

„ és ezért 20o. forintot, jövendöben pedig ha meg

„ szaporodnak, töb'bet azon Kamarának meg balai/ro

„ zása szerint а’ Királyi Kints-Tárba iizessenek, annyi

„ ra mind az мы ne szaporittassanak: hogy а’ t'obbi

„ lakosoknakki rekesztésével, >és _sérelmével legyenek.

„ 51i0_: А’ bé hozandó Török portékńtól б Felségének,

„és az Orazágnak kiilönös harminczadót adgyanak.

„ 4to: Pereiknek lel. itéllésére magok közzi'il Birát vá

„ laszthassanak, а’ ki a’ f'öben járó vétkeiket-.is el

„ itéllye, ha itélletével valamely' rész meg nem 6165

„ szìk, azt а’ Szepesi Kamara eleibe fellyebb viheti,

„ 24. forinteknak le tételével, inellyeknek lele a’ Bi

„ ráké, (Не а’ Királyi Kints »Táré légyen. А’ Ne

mesekkel való ,perlekedésben mindazáltal, és а’ ha

talmaskodásban а’ Vármegye által itéltessenek. 5to:

A’ birájok печени; Катага elött a’ hitet le teg-ye:

liogyöFelségenek, és az Országn‘ak hivele’szen. 6to:

Ha a’ Török portékáknak bé hozzisríra valamellyik

Э)

‚Э

n

l)

n

n

,‚ és h'ogy б Felsége, ’s az Ország ellen a’ Törökökkel

‘ ’ . n О?“

l i _‚`‚

az Országból ki mégyen, az-is i'iFelse'ge l1ivségére,_
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l

„'öszve nem szövetkezik, azokkal nem czimborál,

„ f‘egyvert ki nem viszen, meg esküdni tartozik, visz

„ szá jövet рев“; tartozik azon eskiivés alatt hiven

,‚ elö  adni: a’ Török birodalomba. nìicsoda készi'ilete

‚, ket Ню“? vagy hallott? kiilömbbe‘n keményen megV

„ biintextessen. 71110:»A’ ki a’ Görög társaœllen Реду

„ vert Fog) és verekedésr'e ‘okot ád, 200. `f'ox‘intig та

„ rasztaltasson, mellyeknek f'ele а’ Ыг6]6; f'ele a’ Ki

„ rályi Kints-Táré légyen. 8vo: A’ ki el mellözvén :nzy

ide való biróságot, a’ Török birzikhoz folyamodik,
vagy itten el.- itéltt pert a’ Török eleibe f‘ellyebb vi

szi, az -ís hasonló képen 20o. (‘ох-ЕЩЕ; bïintettessen.

9110: Egyébb közöttök lévö szokások peclìg jóvá ha

N

l)

‚З

i,

I’

J)

l)

‚Э

7,

l)

mentek legvenek , mivel ez a’ Kereskédésekkel meg

vándorló, de régtöl fogvást az Országban I_akó nem

tçlen Görögök, és Rátzok-is ezen társaságban tqr;

toz'zanak, és a’ Szepesi Kamanától {издать 12min:

„ А’ vallásbknak szal-)ad gyakòrlása meg engedtetik,
‚‚ úgy mindl azon által: hog'y a’ Papjok a’Római Szent

„ Egybázzal eggyesi'iltt, és a’ Munkácsi Püsnöktöl

„ f'iiggésben légyen. КБ“: Ósrriai Bé'cs Váro’ssában 1.

,‚ Juliusbán 1667. Eszt. Leppold. m. k. Szegedy Ferencz

„ Уёсгй l’üspök. 1_11.k.Orb1ín István. т. k. ’

1.705. Е52:‚ Rńkóczy Ferencz vezérlése alatt пупк

hatatlan'kodó liazlafiakat Báró Károlyi Sáñdor, és Bek

ker Над: -'Vezér.Szathmárnál el széllyesztették §. 105.

De azon

gyatnak. ‘ото: А’ Katonai szállástól , és tartástólr

nem eggyezikHumo: Нет’ csak Töŕök Országból ki l

1705. Eszt. Gröf Forgách Simonnak Rákóczy Ha-k

di» Vezérjének а’ Német örzi'i katonasáè által alkú

танец: hogy hadi foglyokká legyenek, a’ чай‘ f'el

adatott. Zemp. Töi‘t. 288. lap. Melly ezen városnak

nagy káx‘zíval történt. Mert (а’ mint à’ Jegyzö K'o'ny

vébe van irv_a). ‚‚ 16. Augustusban .a’ vár örzö Néme

‚‚ tekNe’methi várossát éjf'élkoi‘ а’ templommal, ил

„ nyokkal és az órával eggyiitt fel-gyújtván, hamu- ‚

‚, vá lették , elébl) estve a.’ lakosokat Szathmár város- v

„ sára Щи! szállitván. 28. Septemb. reggel а‘ Kuru

„ czok Szathmár várossára reáfütvén, azt meg- is vet

„ csak

‚‚ :61‹, 65 az egész ‘шпон/113% égették, úgy: hogy ‚
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‚, csak egy tyúk ól-is benne nem maradott, `a’ né»

„ pet lakaritván a’ taiborba. ki парами, és mindert

„ névvel nevezend'r'i javaikban rész sz'erint а’ Németek,

„ rész szerint a’ Kuruczok prédát „hántak. Sìralmas

„ sorsra jutottak шип. Preczner János Kristóŕ'tul kin

„ telenek vóltak élelmekre 4000. forintot k'o'ltsönöznî

‚‚ egy esztendöre 400. forint interesre , úgy: hogy a’

„ Katonai hatalmas kézzel «is meg vehesse „рок, la

‚, kó helyek pedìg nem' lévén, ya’ Szathmári sz'f'îllö

_„ hegyeken Kunyhókba le telepedtek.

1704. Евы: _ Els'ö napjzín (úgy f'olytattya tovább

a’ Jegyzö'Könyvek) ‚, а’ számkivetésiinknek, tudni

„ illik а’ Szathmári szöli'i hegyeken az Isteni ltisztelet

„ nek helyén Föbirónak egyenlö _akarattal Nánássy

‚, Miklós _választatom

Azon Eszt. 10. Decemb. Galgóczi várból kiildött

,levele által Rákóczy Ferencz k‘ét esztendöre minden

twher , és Katana szállás alól {Ы - szabaditottara’ Szath

máriakat. VárKapítánnyává tétetett Galambos Ferencz,

a’ Frgyvernek, és а’ Katonai ruhának meg szerzése

bizatozt Lónyay Ferenczre , а.’ Tisza mellyéki f`ö -biz

tos vólt Огояг György. _

1705. Eszt. „ A’ Szathmári szöllö hegyeken a’

„ sza’mkiverésnek helyén ujra Föbiró11ak Nánássy

,‚ Miklós választatost, az el veszett jószágnak а’ tem

„\ plomban, a’ prédikáló székböl való hirdetése Щет

„ lennek találtatván, a’ Tanáts által meg tilalìnazta~

„ tott. A’ Kristus kínszenvedésének а’ ten'mplomba

‚‚ való el mondá'sa el` mulasztása bizony'os okokbúl а’

‚, _Tanáts által helybcn hagyatott.
\

1705. Eszt. A’ Szathmári уйма]: le rontásät, és

az Ecsedi vzírnak fel  építtetését parantsolta Hákóczy

Fez-c1102, de a’ Szathmáriak спец! allván véghez nem

‘тесен. Várm. Деду. Könyv. '

Azon Евы. 7. sepfemb.' Kámyißándor шкафу

hadának 'eggyik Fö- Vezére parantsolta a’ Szathmá

riaknakf „ hogy а’ várnak le rontásához tartozandó

.„ sántzoknak egyengetését véghez vigyék, külömbben

‚‚ ha

Í
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„hatalom adatott Galambos Ferencz Kapitányn'ak:

‚, hogy arra az irtt Szathmáriakat katonai erövel-is

„ szorittsa. 22. Septemb. Azon Fö-Vezér parantsolta:

„hogy valamennyi ácsok, és asztalosok vannak a’

‚, hidhoz ~való bakkal, harmadmap alatt kemény f'e- '

„ nyegetödzés mellett Ecsedre )ollenek a’ várnak (Ы

„ épittésé're. 27. Decemb. azon Fö-Vezér Erös Gábor

hiztossához kiildött levelet: „ hogy a’ levelet meg adó

„ Zászló-Tartót a’ melette lévö katonákkal 500. par

„ Csizmának a’ tábor számára léend'c'i ki szedése végett

„ kiildötte a’ Szathma’riakra, a’ kik a’ nagy ostoba

‚, varga emberségekben felf`uvalkodván, azok eránt

‚, nem-is f’eleltek. Ezek az' Órszágnak semmi hasznot

„ nem певицей, emberség bennek nintsen, szokásul

‚, vették; hogy mindenkor hamis танца:` fejekbiil ’ki

„ koholtt kì- fogásokkal mentegessék magokat. Város

„ Lev. Tár. ’

1706. Eszt. 26. Apr. A’ Némethiek Lossonczy Já

nos birósága alatt magától Rákóczy Ferencztŕil vettek

parants'0lat0t:_ „hogy Fejedelemsége, és az Ország

„ Méltoságos Tanzittsa kegyelmes tetzéséb‘t'il а’ Szath

„ mari ‘(так azonnal rontsák le. 18. Junìusban Krń

csay Май-506153116: szoritotta a’ .Sza‘thmáriakat a’ var

el hányására, Károlyi Sándor nagy boszszonkodással

fenyegetvén öket. Város Lev. Tar.

. ' Azon Евы.‘ Mair a.’I városba КБ: tisztség uiiita'sa

“Истец, és valakik a’ Tanátsbéli.. személyek közzi'il az

hegyröl le» nem iöttek, ki vévén а’ betegeket, 12. fo

rìntig kiilön kiilön marasztaltattak. Meg nem ielentek

pedig: Kútas János,‘öreg"Kovács András,~Pál Ist

ván , Szováthy Mihály, Németh István, és Рай! Miklós.

Fö--birónak ismétválasztatott Nánassy M-iklós, а’ ki

a városnak jövedelméröl szá'mot adott, melly 2794.

forintra, 89. pénzre méne. Város деду. Könyv. ‚

1707. Eszt. F'c'ildön там lévén sok lakosok, .e1

adattak a’ város által a’ jövevényeknek sok telekek

örökáron esztendei hitelbe, nevezetesenùaz и] úttsza.

akkor épi'iltt. ‚ А’ telekek határozott ára vólt 16. f0

rint.. A’ Vármegyeis' az Iskolálc fel épittése kedvé

`ért Bcrenczét, az Iskolának faluját, és a’ Városnalc

‘ két

e
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két faluit Részteleket, és Oroszf‘alút minden köz sze

и kerezésekben való terhekti'il ki vette. Ellemben a’ Ku

ruczok Szatlimár, és Németlii két városokra hadi adó

1’1l ‘степей 281. par Csizmát, 1171. bokkantsot, 129,6.

süveget a’ Katonaság számára hogy ki днями. A’

mint 1708. Евы. 5. Juniusba mind ezeket Kárólyi Sán

dor Hadi Vezër, Lónyai Ferencz Ruházatbéli F6, Becz- `

kay Sandor Al-ÄBiztos, és Erdélyi B_óldìsár Kvártély

Nîestemek meg esmérîi levelei szerént'Egerben 5221111

tották. Város Jegy. Könyv.

Azon Евы. Az öszv'e szövetkezett Magyar Ország

Rendrieínek нм; Rend szabasa Rákóçzy Ferencznek

hirdetmónyeláltal ezen va'rosoknakwis meg kiild'etett.

Város Lev. Tár.

1.710.’ Eszt. Juniusban megint Báró Károlyî Sán

dor Hadi~Vezér Иуды: a’ Szathmáriaktól Ajtay МЕ

ha'ly ńlrnl; hogy vag'y 9000 tölgyf’a sorompokat adgya~

nak, »ag-y hrlyettek 20 pénzével fizessenek for. 1800

Mivel 150. гейши-“св embernek tartósától

 

' monté tétettek,.ennek helyébe adgyanak ’- for. 5000

A’ Haclnak _tarla’sára -` —— _, -- `~ - for. 2000

100. Mázsa. заменит, vagy helyette   for. 500

i. l _Í ___-_’

1 ` Oszvességgel yfor. 9500

Alkúra. bocsátkozván Losonczi Farkas Andrés Föi

Illadi Biróval, elébb 500o~f0rintot engedett, végtére 2000.

forintal meg elégedelt. 'Város Lev. Tár.'

Am Евы. vegen. мат а.’ Rákóèziák .1.1111e

vén, a’ Császárnak', ’s t'órvényes Királyoknak alattom

ba 4000 forintott атак siegedelemiíl, a’ keri'iletbéli ve

' zérse’g áltál másodszori fel égetésre kárhoztattak, és

ezt s0k`esedezések után 7000 forintnak fizetése által

hárithatták el magoktól. Varos Lev.‘.Tá1'.

1711.r Евы. Még a’ Szathmári béke kötés elì'ítt Rá

kóczy Ferencznek és az1Ország Tanátsának el tökéllet

végezését okossan‘szinelvén Báró Kairolyi Sandor Hadi

Vezér a’ Szathmári várat elpusztjtatta, ’s erösségét,

le rontatta. Tselekedte ö azt a’ Hazájánák javára in~

y kább
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kvább azon okból: ho'gy már ez el6tt 1710. Eszt. 17.

ůovemb. Gróf' Pálŕ‘i'y Jánossal, Felsége tellyes hatal

mu Biztossával alkura bocsátkozván, attól tartott: ne

talán Maiténynál táborozó Magyarságnak valarnely4

ujabb ‘lázitója akadgyon, és annak а‘ Szathmári vár

a’ támadásnak fel-elvenitésére menedék hellyet adgyon.

Azért-is hogy a’ szándéka f'oganatosabb lehessen; ui.

jabb hadi adóval fenyegette а’ várost. ~Mert '1711.

Eszt. 6. Januar. Lossonczy Farkas András Nabrádról

irt levele мы Báró Károlyi Sándornak akarattyát a’

városnak e’képpen ele' adzí: „ A’ Méltóságos Fi'i-Ge

‚, neralis Excellentîája keményen kivánnya produ

„ plici praetensione'leg alább 10. ezer forintot a’ vzí- f

„ roson mingyárt executive desummáltatni, A’ vár

„ meg ég, hanem а‘? városra. vigyrizzanak, a’ klnèk

,‚ üveg ablak, vagy más deszka, vagy vnlami épiiletre

„ való dolog kivántatik (mint sem hogy a’ tiiz emész`

,‚ sze meg) liozzá nyúlhat, а’ két hid eli'itt való sain

‚, tzokat el hordassa, ’s égettesse kegyelme‘cl, az az

‚, Szatllma'ri Biró Csegöldy György. Város Lev. Tár.

Azon Eszt. A’ Szathmári Békesség Debreezenhe

kezdödvén, Károlyba folytattatván, Szathrna’ron el ‘ё;

zödve'n, ezen városok-ìs törvényes Királyokuak birm

ltában julottak.

Azon Eszt. Öszve iratott ezen várossoknak né

pesse’ge, és érté'ke. Találtattak fel serdi'iltt polgárok

101. Zsellérek 42. özvegy Aszszonyok 59. lovak., és

Магний!‘ 156. iga vonó ökrök 99. fejös tehenek 54. Ókiir
tinók 85. köpiiméhek 214. Búza, és rozs 291. K‘o'h.l

árpa 7. Zab 68. tengeri 402. Köb. Korcsma 2. mester

ember 1_50. szi'illök 405. hordó bort „так, pa'linka.

fözö fazék 2. Malom 2.- Kereki'i. Döghalál által meg

emésztettek 200 gazdák, f’öldön futóvá lettek 75. разг

tán állottak házak 169. azértis minek elötte Munkács

ról Lengyel Országba szökött vólna Rákóczy Ferencz,

óltalmazó levelet küldött Szathmár- Némethi/várossaì

lakossinak: lhogy szabadort kereskedhessenek, jöllesse

nek, mehessenek, élete, és Рейс vesztése követvén ан,

a’ ki ökçt ezekben meg gátollya. Város Lev. Tár.

s

ь`

Azon
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Azon Eszt. 1g: Septemb. Gróf Lövenburg I_i’ridrikV

irta a’ ASzáthmária'knak Gróf’ Pálfl'y János Magyar Or

Szági tellyes hatalmu Fö-Hadi Vézérnek parantsolat

tyaból: hogy mivel Váradon vár fok épittetik, annale

' Те}  штата 10. szekeret, két ácsot klildgyenek, a.’

kik az- erösségnek el készittéséig , azt- erösifö Kapìtány.

пай ígazgatása. alatt ott'fognak maradni,

‚ Azon Eszt. Eleonora Magdolna Theréz özvegy

Császárné parantsolta; hogy a’ ‘Városi ВЕК); a’ Ta

_nátsbéiiek, és a’ Jegyzök Katonai szállással ne terhel

tessehek. Váres Lev. Tár.

1_712. Eszt. 2. Febr. Szatlimár-NémethiÍ várossa

“Posányba «mandó orsza’g Gyi'ilésére v1. Káróly csa.

szárnak Kirzílyi levele által meg hívatatott, a’ hol` ke

serves állapottyát. és múlt esztend'c'ikbe szenve'dett

sok linségeit eleibe terjeztette az ,Ország rendgyeinek.

1715. 26. Octob. VI. Károly Csa'szár parantsolta

Szathmár- Némethi várossának: hogy Nagy-Szombat

ba egy Követetküldgyön, a’ ki a.’ köz adóról, és а.’

Katonai tartásnak meg határozásáról ottan Szász Her

неё Keresztely August Esztergami Érseknek , Magyar `

Urszág Fö- Papjának eli’il-iile’se alatt Gróŕ1 Pállfy Mik

lós Orszrig Fö-Birájával, és Gróf’ Thyrheim Ferencz

,I‘Iadi-Yezér Bizt'ossal végezzen. ' ’

_ 1715. Eszt. Ment а’ város minden iövedelme 7405.

forintra, és 28. pénzre. Város Jegy. Könyv.

Azon Eszt. 109. Törvény szerént „ Szathmár,fés

„ Németlìi régi Dics'c'i Királyoktól adafott szabadsági,

,_. _KirállyáhoL ’s Hazrijához mútatott hivsége úgy ki

„ vzínván szabad Kìrályi Várossa'. lett', és a’ Tárnoki

„ széknek itéllete alzi vettetett. Nagy érdemeì vóltak

,‚ ugyan ezen városnak, de fel-szabadításába a’ sok

„ wiszszontagságok között nehezen bóldogúlhatott. Mair>

1607. Eszt. Dóczy AndrásßBiztos társaival Те!

Ышта öket: hogy szabadokká шашек, mint fel

Iyebb.

\ у . _ f „ 1662.
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1662. Е521.’В611у611011а1‹ a’ Cszíszámak esedez6 .

levelet: hogy -Szabad Királyi Városok számába hely

heztessenek.

' “1664. Eszt. Gróf' Zichy István K'irályi Kints-Tartó.

1665./ Eszt. Gróf' Wesselényi Ferencz Nador-Ispáoy

esedezte'k mellettek: hogy II. András. 65 V. [stván Ki

rályok által adatott levelek szerént elöbbeni "szahadsá~

gokba viszsza tétessenek, és a’ korcsmáltatáßnak ча

badsága, mellyel; 6 Felsége Tisztyei t6l'ók el-foglalták,

nékiek viszsza engedtessék. '

1665. Eszt. A’ Posonyi lKamara igen terhes f’el

tételek4alatt javaslotta a’ Királyi Felségnek fel-szaba

ditásokat; hogy tudniillik annyi somma pénzt a’ Ki

rályi Kints ~ Tárba fizessenek, a’ mennyit Ke’smzirk,

Szent~ György, és 'Bazin-Varossai fizettek, Amellyett le

nem fiz‘ethetvén; '

1665. Eszt. 8. JuniusbanÍ nem egyéb, végezés 6

Királyi Felségét6l j'ótt, hanem hogy Gróf‘ VVesselényi

Nador-Ispány, Gróf Zichy lstván, Peth6 ’Sigmund Ма

gyar F6 - VCZÉI’, és Neiidingi Báró Cobb Fridrik Far

kas várbéli Hadi parantsolónak ajánlására ezentúl 200

fórintból álló Királyi' adót ne fizessenek , és egész esz

tend6béli bor korcsmáltatás nékìekmeg engedtessék.

Мёд 1662. Eszt. a’ Szathmárìak a’ Török, 65 Та

tároktól való féltekbe еду р6112е1, 65 Ok-levelekke ’

terhcltt /ládát Eperjes várossánál le tettek. ‚ '

1672. Eszt.-'Eperjes Várossa. 6 Felsége hivségél6l

el pártolván, ezen lada-is, mint annak tulajdona 'el

foglaltatott. ' ,

1675. Es'z‘t. Viszsza adatni kìvánták a’ Szathmzí-`

rìak; de a’ ’Szepesi Kamara feleltSJmgy 6 Felsége en

gedelme nélkiil nem cselekedheti; mindy az által m0

stani szükségbe viszsza adgya felét, ha a’ más f‘elét,

a’ Királyi Kamarának oda engedik. V'ólt pedig (a’ mim:V
a’ jegyzé'sbi'il ki tetszik) 1000. arany 40o yCsászári Tal

lé1',é5 más >ezütii: pénzbe 1545.'forint. ` /

‘ ’ 1687.
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A1687. Eszt. Ezen pénz 'még Szathmár Várossának

l meg nem adatott, hanem Nladarisz helysége azlárába

ig'lérzetett , de ez- is mint Drágff'y jószághoz tartozandó

G/róf' Károlyi Sa'ndornak 1712. Eszt. adatott.

1715. Eszt. .Folyamotltak tehát t/Jijra Szathmár-_Né

methiek f’el szahadításokc'rt, 2o. ezer Forìntot igérvén,

‘ hcgy az Eperjessi pénz-isbelé számláltasson, és elö

re Várady Mihály, 65 Losonczy Andrés Követöik ál

tal I6100. foríntot а’ Királyi Kints  Tärba küldvén. De

feleletett vettek: hogy Fel-betsi'îltetvén értékjek, és e’

Városhoz adandó jószaig, annak hat Forintyával 522152

. tól számlzilván jijvedelmét, ennek töke pénzét 5211166

ges le tenniek. A’ mint

1715 Eszt. 20. Januar.'meg alkudtak a" Királyi
Kämara'val: hogy a’ »városho'z adanclóA jószágért, és а’

Királyi hasznn vételekért Szathmár ‘

яме" _ „ _ . — — вы. 25066 den. 66

Nérnethi  1-  f- — — — 7106  67

A” f'el - sza'badításokért   -  9600  -7

 

. Öszveséggel-Rfl. 41775  55

65 ezen summát `

1750. Eszt 20. Januar. тег: számvetég. szerént le

is fizették úgy: hogy az Eperjesî pénz, minden :irai/1y

for. 5. pc'nz. 60. Tallér 1. for. 80. pénz. belé számlal

ltatJtt A’ mint èzek a’ V/áros [дн/61 Tárából ki tet

Szenek.

A’ Királyi Városî szabadsägokról ki adatott .lel

Levél e’ képgien vagyon: „,Mi VI. Károly, Islen

„ kegyelméböl. vdlasztott Iiómai C‘sásza’r, mindeukfir

„ Fel'ségcs, Német, Spanyol , Magyar, Cseh, Dalmat,

„ Horváth, г1‘6111 Ог52ё501:па1‹ Királlya_ "s a’ t. E'rnlé`

„ kezeti’il. adgyuk e’ levelünknek rendével 1ni11nya1ok

„ nak, a’ kiknek'illik: hogy k-egyelmesen, ’s vólta;

„ képen meg foii'i‘t'lván, mic'sodas haszna eredgyena

Királyoknak, Fejedelmeknek а’ п6ре1‹пе1‘‚ egy V4

rosba, "s egy polgári testbe léendö öszve душе“.

böl? mennyi gazdagság, mennyi erö, micsoda 526

vetség ’s a’ ка: társasághoz való öszve tsatolása azlîk

„ na

,3

I)

I)
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nak eggyütt való lakása’ból? minì'i kereskrclésnek,

'S a’ köz iónak haszna а’ Városoknak _ f'ela’llittaisa’ból ?

’s azoknak magok szokásaiba , és szabadszígiba` meg

tartásából? könnyen гей állottunk: Воду azoknak

szaporítására, ’s gyarapitására kegyelmes _tettzé

sünket ki terjeszszük. Mert a’Í régi bi'ilcsek szerént

a’ Városok a’ Népeknek szövetségi,_ és azért rendel.

tettek àzokban a’ házak ‚ az ‘ЗНАК, és а’ piatzok;

hogy az einberek eggyütt társalkodgyanak, esméret

ségbe, szövetséglie , ’s egy xnrisnak szeretetébe lép

ienek, ‘azoknak fel állása nélkül szomorú, és sziiköl

ködö lenne az emberi társasa’g, és azéri а’ leg-gon

dosabb Fejedelmek sokféle s'zabaclságokkal’, ki - vált

ságokkal f‘elruházták az ollyas Va'rosi közmise’gekbe

oszve

ikat- is bóldoggá tegyék, ’s печени! örökösíttséli.

Tehát _ Mink  is kegyelmes , és háláadó ‘ emlékezet

tel meg f_'ontolvzin eokf'éle hasznos s‘z0lgálatit_, ’s ér

детей: Erdrmes, _és Betsi'iletes SZATHMAR, és

NEMETHI Városi Polgzírinknak, azon Szatlimfir

neveze'tii Vaírmegyében lakóknak,v mellyekkel 'Ok

nem csak bóldog, és be’kességes idökben , de sokl’éle

rettenetes háborúknak, ’s közelebb le csillapitott

támadásnak viszszontagsaigiban szi'intelen tündöklöt

tek, tudniillik, midön az Osmáni hatalom a’ Mi

Magyar Országunkba~f`érkezvén , annak leg Nemesebb

részeit tiizzel, vassal kegyetlenilìl pusztítván, el

I‘oglalta, 75 igája alá vetette, 7s következendö képen

erösségét, ’s Erdélynek

kúltsát Váradott ostrommal meg vette, 6k szi'inte

len tartó Török'o‘k ki rohanásinak, pusztításinak,

rnblásinak, fosztásinak, dńla’sinak ki te've lévén,

lakóinak töménytelen ölettetése't, le- nyakasztatását,

gyenge magzattyaiknak el-adattása’t, zsákmányláso

kat, vagyonnyaiknak elragadtatáéát, barmaiknak se

regenkint lett cl-hajta'sát , hzízaiknak, ’s már érett

gabonziiknak el-e’gettetését, sz't'illöiknek, mezeiknek `

el-pusztitását, ’s magok semmivé шеи: er6s , és

meg’ rettenthetetlen szivvcl szenvedték , ’s e’ m'ellett

a’ Császári, ’s Királyi Katonaságot eleséggel , kész

pénzelJ nagy keszséggel segiterii meg nem sziintek,

mii-1611 a’ тайга: örz6 Német Katonaság а’ Tisztyei

ellen támadott vó_lna,'6k magokat käözben vetvén,

уши népeket, hogy а’ többi alattok valé-`

n ’5
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’s а’ Тйзггейёмчйегеззёёег vaílalván, azoknak vesze«

delmét, ’s а’ nagyra menendö готы: okosamv el

„нотами. Azonkivi’il l1ogya"Vá1‘osok«mellett épiiltt

Vár mint а’ Császári Katonasa'gnak, mint af többi

Királyi hiveknek, az ellenségnek ki ütéseì ellen me

nedék hely'i'il szolgálhasson ‚ azt szi'intelen tartó

munkáikkul, szekerezéseikkel, és sok ezer forintra

menö költnégeikkel eròsíteue'k, azt magok személlye

sen- is i'irizték, az Osmáni diihosségnek ostromail; vi

tézìfil ki állották, ’s az útóbbi támadaísban-iz három

holnapig tar'ló meg szállás, ’s vivás után inkább a.’

taimadók által f’el~ g’egetletni , vagyonnyalkát Ге1- pri

dáltat'ni, czernyi ezer (millio) kárt szenvedni , mint

sem а’ törvényes Kim’lyoknak hívségéiöl el-állani

keszek vóltak. De .még akkoris meg
kemek,` hanem minden vértékjeik, ’s minden napì

kenyerek-is el f‘ogyvän, ,ollyas inség'ekben-is а’

közel vigyázó katonas-.igunkat költsön fel-vett 4000.

iorintal segitették, ’s mostis nyólçz ezer~ forinlot а’

királyi tárházunkba bé hoztak, és »úgy Felséges
Házunklioz való hivségeknek buzgóságát megl mútat~

ták, ’s ez áltdl visz'szontag-való 'kegyelmességre méltán

minket ösztönöztek; mellynek'hogy gyiimölcsét érez_

zék, olly nagy érdemeiknek, és annyi féle szolgaílatd

tyoknak jutalmát vegyék _‚‚ annyi viszszoi'itagságok

után merg vigasztalta5sa'nz1k, erössödgycnek, neveked

gyenek, ’s a’ Királyoknak, ’s hazájoknak hasznara

virágzó :íllapotba lielyheztessenek; nevekben ген

hozzánk kiildött Tanátsbéli, Polgár társok, Hites

Jegyzök., 's hivünk ßetsi'íletes Várady‘ Mihály ké.

résének eleget tenni kiva'nván, eddig-ìs Szabados

SZATHMAR, és NEMETHI Várossinkat, 1712. Eszt,

Posonyban папаши Ország gyi'ilésének rendelé§éböl«.

is, egy városnak tévén, c_gy Мёд Tisztség által kor

mányozandót, SZATHMAR- NEMETI-llnek neve

zendöt, és régi határjai szerint öszve tsatolandótJ

Császári, ,’s Királyi hatalníunknak tellyességéböl

Szabad Királyi Városnak tettük, neveztük,. és a’

t'ribbi Szabad Királyi örökségeink közzé számláltuk,

azòknak számába., és rendgyébe helylieztettük, mel

lyeknek szabadságaival',V és ki váltszigával iigy-is

már díszeskedett’, és már nem Mezö-Városnak, de

szATHMÁR-NEMETHI szabad imályi ‘нажми

„ ne~

nem csök~
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neveztetnì, és tzïmeztçtni rendellyiìk, nékle az Or

szág gyülésén- i'ilést, voksot, ’s a’ Királyi levél ál

tal léendi’i meg hivzíst engedünk, adunk, aZtI-is

elïtökélvén, és rendelvén: hogy azon SZATHMAR

NEMETHI Szabad Királyi-Város, annak Polgárjaiy,

és lakói, azoknak marade'ki, ё; ivadéki ezentúl min

den idökben , tellyes földes Uri', a’ Szöllöket kilen

czedelö , ’s Hegyi чёт jussával, ’s f'öben jziról1ata`

lommal birjanak, pereiket a’ Tárnek Mester eleibe

fellyebb vihessék, az Országba minden vámQk, "s

harmintzadók fizetésétöl mentek legyenek, ’s az ö

régi szabadságikba, szokásaikba, mellyeket а’ b61

dog emlékezetiî Leopold Császár, ’s Király шум;

nékiek engedett, ’s Mi-is ezennel meg erösíttyük,

"s egyéb ki váltságikba, más Királlyi Városoknak

szokásához képest meg tartassanak, Magok között

t'órvényt’ szolgáltathassanak, mészárszékeket, ven`

dégf'ogadókat, sert £626, ’s egyéb ítalokat égetö,

’s árúló haizakat, kereskedö bóltokat határjoknak

k'erïiletén z_íllithassanak, "sl azokból bé jövendö jö

vedelmet köz hasznokra a’ Tisztviselöségnek, ’s a’

községnek rendelése szerént fordithassák , és senki~ -

nek másnak az l1i1‘ek , ’s akarattyok nélki'il ezeket

áilíttani, vagy magának tulajdonítani szabad ne

légyen, azonkivi'il voksoknak többsëgével, a’ fel

lyebb valóknak, és á’ községnek akarattyával Ina.

goknak Birót, Tanátsot, és Ti'sztviselöket, eszten

dönként,` ’s annak elsö napján választhassanak, Me- _

ster embereiknek privil'e’gìáltt Czéhjeit a’ külsö kon
tárok ellen oltalmazhassák, ’s ezeknek kézi vmiveiket

vásároknak alkalmatosságával el -is fog'laflhassák,Y

nem kiilömbben Vzirosi megyebéli rendeléseket, ’s

végzésekèt, de а’ Haza Törvé'nnyével ne ellenkezö

ket, magok köz'ótt tehessenek, a’ Zsidókat, Görö

göket, ’s Rátzokat polgári társaságokból ki rekeszt

hessék‘, régi szokások szerént Barom, belsö, és lié

ti väsárjaikat' meg tarthassák, “(тот az .'.îltal` me

n'c'iktöl , a' hidak д ’s jó útak meg tartása тете alatt

szedl'xessenek, mivel pedig ах` ártatlan a’ vétkesért

„_ nem szenvedhett ; az ö polgárjaìk, és lakóik másqk

‚‚ па1с’ adósságáért, ’s vétkes cselekedetéért, sött

„ adósságban magokat kever'ö, ’s аж le nem Еще“)

„ polgárjaik-is törvényes то“ kiví'il ne marasztahat

n 'has'

\
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lmssanak, hogy pedig ezen szabadságiknak ör‘ók'óâ

liizonyszigát adgyuk, а’ régi Czimereket-is nem csak

jóyzí h'adgyùk, és meg eróssittyiik, de inég'úi ielek

kel, úgy mint zöldellö Palma fákkal, és a’ környé

kére helyheztetett, ’s ki vont kardokat tartó két

pánlzéros „мины, ’5-а.’ toronynak kapuján'v ülö,

’s vìgyaízó Oroszlánnyal, ’s annak k6 (‘Май keritö

zavaros, és habokkal` zgajfló f’olyóval meg nagyob

bittyuk, és _ékesittyiikm’s nékiek e’ következì'i Czi~

mert синий! rendelünk, és adunk, úgy mint: ka

tonás kerekded paist _ég sziniit, a’ mellynek az allyát

zöld hegyecske f'oglallya , ’s annak a’ közepén erös

sen épt’iltt torony, négy szegii faragott köyekböl

csináltt köi'allal köri’il keritve, ’s a’ tetején Királyi [юго

...ivaz ékesitve emelkedik. ’s azon ŕtoronynak ka’puián

egész , ’s verhenyös sárga Oroszlyán természetesen

le ábrzizolva, két iigú , és haitára l'el‘emeltt farkával,

tátott szajjal, ki nyújtott veres nyelvével iilve, és

а’ paisnak jobiára f'ord'úlva láttzatik, а’ kö (так,

két oltlalán elö hozott két zöldellö Palma щ а.’

192

»toronynak teteje't érni , a’ КБ ffalakńak f'okain‘ pedig

két pántzéros, és sisakos katonák egymásnak ellené

be órizeti'il állani, jobb kezekben ki vont kardokat

tartani, bal kezekkel tomporáikat támasztani, az

után emlitett l‘olyó а’ k't'jf'alat mindenfelöl köriil ven

ni szemléltetnek.' A’ mint ezek ezen Királyi ado

mányi leveliìnknek kezdetén, és >hornlokán a’ kép

irónak útasitott kezével, és- mesterségével tulajdon,

és terme’szet szerént való `szinekkel világossabban

le Газы/е, és а’ szemlélök szemei ele'ibe течение

vannak. Sött, kegyelmességünknek nagyobb bizony

ságái'a, és hogy 6k annyival inkább hiv, és enge'

delmes jebbágyoknak magokat‘ nékünk mutassák,

CSáSZáI‘Ã. ’s Királyi hatalmunkal engedgyiik, ’s rea'

állunk: hogy 6k, az 6k maradéki, és ivadéki ezen
Város petséttyével a’ közönségnek nevéivel ki adan

dó levelekben', és irásokban veres viaszkon élhesse

nek, és éllyenek, ’s azoknak más szabad Királyi

`Városok szokásához képest Lellyes hitelességek le"

gyen. Azonkiviil Ia’ mid‘t’in ereiek, és ‘teliettségek

engedi, és> a’ köz ió azt kivánni Роща, Várossaikat

ill'ehd't'i КБ fallal köri’il keriten'i , bástyákkal, és ka'

pukkal azt meg‘erösiteni, és ékessiteni tellyes нага!

'  „ mok



_"ciwg“ r I’ .„ mok légyen. Továbbá mindenekben más,y Királyi

‹,‚ szabad városokhoz magokat alkalmaztatnì, háláadat

„ lanságnak, és hivségtelenségnek ‚мышка, I’ellyebb

‚, ír/t szabadságoknak ‘el-vesztése alatt magokat örizni,

„ ezen jó téteményünkegés tetézett kegyelmességiinket

meg esmérni, a’ Mi maradékinkhoz, "s utánriunk
n

:j dó'sággal hivséggel lenni, és hív szolgálattyokkal t0

„ vábbi ltegyelmekre magokat méltókká tenni tartoz

n

v

D’

közzé helyheztettyiik, emellyük, oda iriuk , 526111141

hadgyuk, meg erössittyük ezen Jel-leveliinknek ren

dével, másnak igaza, kiváltképen рас“; ezen Vá

rosbati lakó Nemességnek jussai fe'nt maradván.

Mellynek emlékezetére, és örökös állandóságára ezen

ki váltság levelünket adtuk titkos fiiggö petsétiinkel,

mellyel mint Magyar Országi Király élünk, meg

erösitve. ’s a’ t. Óstriai Bécs Várossunkba 2. Ja
” nuari. 1721.'Eszt.A (Következnek az Egyházi, ’s vii

„ lági Fö-Rendeknek нет) Károly. m.` k. Gróf llléß.i

„ házy Miklós. m. k. Hunyady László. m. k. (p. h.)

9)

9,

t)

l)

l’

n

’l

1717.’ Eszt. 1171э2ос$г1пу1 Sándor Szathmár-.Né

methi rész jószágában Kiraflyi adomány mellett meg

erösíttetett. Lelesz.Konv. \

1724. Eszt. 2_2. April. Gróf‘ Pálll‘y Miklós Nádo'i‘

Ispány levele által, azA utóbbi Ország gyülésén' ajánlott

t'rsztes aiándéknak meg Iizetésére, és Boromeus Sz'.

Kairoly Templomának épületére igért 20. ezer f'oŕintliól

ezen Városra jútott résznek ’Sigray János kezénez va

kóvetkezöl Magyar törvényes Királyoklxoz tellyes állan- 

‘ nak. A’ mint Ki'rályi Szabad Várossá teszsziik, ezek , y

lyuk, öregbittyük, ékesittyük, rendellyük, jóvai

ló szolgáltatására sürgettetett a’ шагать 'ral‘lállüëhA

Város. Lev. Tár.

1729. Eszt. . Tartatòtt Orszäg gyiilése ст": smh

már Várossának községe panaszolkodott a’ Városi Tanárs

ellen: hogy az б szabadsagikat el nyomja, ’s _a’ népet

zaklattya; de ezen panasz a’ Királyi Kamarára útasít

tatott, mellynek kötelessége a’ jó_ rendtartást a’ Királyi

Várossokba Ген: tartani. ‹

N _ 1782.
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1782. Eszt. Ezen városnak határán igen hasznos,

‚ a’ нужна!‘ el gyengiilését. és a’ köszvéoyt gyógyiló

érczes viz találtatott, mellyben nem csak a’ feredésnek»

de a’ viz Штык-15, kivált éh gyomorraynagy Ог

vosi еще tapasztaltatott.

Azon Elzt. Mivel a’ Szamos vizè ezen väros mel

lett lévö f'olyásában sok Szigeteket csìnáltt, a’ meilyek

а’ viz áradáskor а’ határnak nagy kár'ára “так; a’

város ezenszigeleket altal vagdaliatván, a’ SZamOS

vizét egyenesebb folyásra vitte a’ Királyi Só vitelllek

ладу hasznával. . `

1795. Eszt. Mostan Dics‘ôségesen Uralkodó Fe

rencz Csa’szártól, ’s Királyt‘ól Мёд!!! vásárt engedö Kl'

rályi Levelet nyertek.

1805- ш. Fehr. Szathmzírnak печени; napja vala,

midön й} Piispökjét Nagy-Szalatnyai Báró Fischer

lstvánt tisztelte A’ város határ szélétöl a’ városnak

válogatot ilï'aaiból álló 4o. lovasoktól késértetett. ‘A’

. városba Kî‘lcsei Kende Pál elsö 'Al-Ispaín. számos

Szathmári пиццы köszöntette. A’ Templomok tor

nyain zúgtak.a’ harangok.' Hintója. elött mentek a’

Vármegyének 24.' “Педагог: lovas katonái , két óldal

ról Kaíllayl Antal vezérlése alatt a’ Vármegye Nemes

ségének Zászló allya. Késérték' a’ ki падет Követek

nek számos szekerei. A’ nagy bidon a’ Város tanáttsa,

és a’ Papság idvezlette. Durrogtak a7. ágyúk. A’ 5MM

János Kápolnáiába szépen öltözködött apró Sziizelclöl

versekkel tiszteltetett. Onnét mennyezet4 alatt PiiSpökl

lc'öntösbe ló' háton az Anya templomba ment, a’ hol Tc'gtd

1.11m ditsérù’nk el-énekeltetett. Templom elött Ho

Ílientzollern vasas Regementyének osztállya tüzeltt. A1

~után a’ F6*- Ispány Báró Wéesey Miklós 50. Szath'mári

követekkel. és а’ külsö vármegyéknek k1 rendenyei

köszöntették. Ebéden 400. vendégeknél többen gelda

g'n meg vendégelt'ettek. Estve az egész város N°5

világosittatott. '

1808. Eszt. 5. Májusban hason'ló nevezetes пар}:

vala \zathmárnak,` midön Egri Ersekké lett вам‘

‚ Fischer Хан/Ад helyet, csak ugyan Szathmár Várme»

‚ syei,



'WWP/"iw"> _ 1 95

gyei sziiletési'i F6 lelki Pásztora't' Klobusiczky Péter:

ezen Városba bé jönni szemlélte. Az'nap _reggel a’

Homoródi vendégf'ogaclónál a’ Város kóvetséigf'liöl1> ¿5

6o. személyböl álló zászlö allyától meg köszöntetett;

Ezektöl késértetve a’ zöld mezöre érkezett, a' hola’

Vzírmegyének nagyobb követsé’géti'il, és 100. Nemesek

böl álló lovaglós seregtöl tiszteltetett meg. IttenPiispö~

ki palástyát fel vévén, ’s hintóba ülvén, a’ két 22352

ló allyak a’ltal vezettetett, hintoja óldalánál két test

vérjei Klobusiczky _Jósef Fiumai Fö- Kormáiiyozó , és

Klobusiczky Ignácz Gróf’ Károlyi ház jószáginak Fö

` Tisztye lovagolván. A’ szamos hidjáuál ékes diadalmi

kapú vÓlt készitve , a’ hol a’ Váròsi elöljárólt, és.a’_~

Református Prédikátorok ék_es beszéddel köszöntötték,

zengettek a’ harangok, a’ mozsár ágyúk ред}; dörgé

seikkel az egeket hasogatták. Заем János Kápoluájá

ban 14. fejérbe штат leánykák, а’ Deák ifll'úság, a’

nevendék Papság, a’ helybéliKáplalan, a’ Váradi,

Egri,` Kassai, Munkácsi Káptalanak Követei годами“

és a’ Vármegyének F6 -lspánnya Baîrók Wécsey Miklós

Её - Nemesekkel meg tisztelte, a' hol Egyházi fényes

ruhába öltözött, ’s mennyezet alatt a’ Tçmplomba ment,

ott a’ Papsa’gl‘loz Готов ki fejezésekkel Deákúl szóllott,

az után a’ Néphez igaz Apostoli ‘Мекке! tellyes ékes

Magyar beszédet гаммы Isteni tisztelett után, Piî!!`

pöki házánál‘a’ Varmegyéknek Követei örvendezéseikel:

i jel'entették, 400. személyek. meg vendégeltettek,

\ estve pedìg a’ “Его; ki vólt világositva.

_ A’ Ho'nnyi törvényeink-is sok helyett ezen уйма

rńl emlékeznek, úgymint: Némethibe élpittetett Kastély

széliel hányattasson. 4.6. 1548. Szathmär a’ `szökevény

jobbágyokat adgya viszsza. 56. 1615. 67. 1658.V 4b. 1596.

a’ Vármegye hatalma alá vettetik 57. 1609. á’ Сайте
res Nemeseket ne háborgassa. 62.A 1655. A’ Kapu szaîm

tól, a’ rovatali fizetéstöl, a’ jobbágyi kötelességtöl

menté tétetik. 124. 1647. Ottan Fö -Harminczad $111!

tatik. 91. 1715. Szabacl vallgís gyakorlás meg engedte

tik. 26. 1681.7Azon városnak hegyein „знаке: biró

Nemesek régi szabadsägbkban à’ Sz‘epe'si Kamara zil

tal ne llárborgattassanak 76. ‘1655. Az ö Наш paran- .

tsolóji bocsássák el Nagy» Bánya várossának Fogoly

kezesseit 57. 1681. Az ö Hadi parantsolója Báró Та!

» ' N я ' i»
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lis hazafinak f'ogadtatik. 28. 1687. Ottan az ingyen dol

gozó munkásokh'oz ép'it6 Mester га’ Vármegye által ren

d’ellessék. 150 1659. lngyen való munkák oda rendel

‘стек, Szathmár Vármegyéb6l„27. 1578. 14. 1602. 8.

1615. 49. 1618. 56. 1622 Közép Szólnok, és Bereg Уйт

megyékböl 19. 1569. 17. 1567. 8 1604. 15. 1608. Boch- .

»kay Islvánnak által adatott 1606 Béke kötés- A’ 1:11‘

hoz tart'ozandó iószágot az Erdélyi Fèjedelemnek f'lai

ki válthat'ták 20. 1647. Váradnak el vesztése utän végh

helynek tétetett. |681. Rákóczy Ferencz támadóival ot

tan békcsség köttetett, és a" kik a’ ki rendeltt idöre

.a’ Királyi hivßégre viszszá jiittek, azoknak vbotsánat

adatott 49. 1715. Hogy az Ország gyïilésére követe

ket kiildhessen, 65 oltan szava légyen, meg снес-Ще

tett, 65 а’ Királyi Tárnok Mesternek'itéllö hatalmâ

alá vettelett. 109. 1715. 1 ‘

Ezel. 9511.1. pedi‘g а’ Tá'rnoki `szélm. ki 1.111

döttyei: ‚ ‚

1725. Eszt. 5. Julius. Lossonczy Andrzís.

1725г 17. Sept. Nánáczy Miklós , 65 Erdödi Andreis.

1727. l15.'Ma1t. Lossonczy György, és Szathmáry

Sámuei. .

1728. Ugyan az, és LossonczyA András.

41755. 1748. 1749. Lossoiiczy Andreis.`

1751. Ujfalussi György. «" '

1755. Losonczy 15111611.` `

1756.’ 1759. `176x. 1766. 1768. Szentpétery Janes.
v1770. 1775. 1775. Endrödy La'szló..

l 1777. 1779. Óvári'Ferencz.

1781. 1785.\En`dr6dy László F6 \Biró.

1792. от; Mihály. . ~

Várbéli Kapitánnyai, és hadi parantsolóji (а’ mint

öket ki nyomozhattuk)l ezek vóltak:

I 1216. Eszt. Hiace (Comes Curialis Castri) a’ mint

ki tettszik a’ tüzes próba könyvböl Tz. 275. „ ВоупРК

„ Vosvári helységbül való perbenfogta a’ maga vel“

t l „ Те
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„ Tekus'nevezetiit; ltogy a’ f`elességét, tudniillik Boy

„ nuknak hugát meg Iolte vólna; Birái lévé11"Hí.sce

‚, Zothmár várának Udvari lspánnya, és Gabor Al

‚‚ 1:5реге5, Perestoldó `Forkos _Gylian helységböl való.

„ Tekus hordozván a’ vasat, meg égettetett. ‚ '

1.217. Eszt. Gezìub, a’ mint azon tiizes próba

Könyvben irva vagyon Та. 58. ,‚ István Györgynek job

,‚ llagya Torkan helységböl valól`perben idézte Ti~

„тайм, Chupud faluból valót a’ lopásért, Семи/1

„ Zotllmár vára Udvari Ispánnyának birósága alan,y

„ Zomoy perest oldó lévén Euched (most Eend) falu

„1:61. Tim'ár lopó hordozván a’ tiizcs vasat meg

égettetett. `

О ’ `

1250. Eszt. Endre Hadnagy mint f'ellyebb §.

1259. Eszt. Zaharias, azon tiìzes próba Könyvbi'ii

570. Tzlk. ‚, lllahor, és .András L'r'irincznek jobbágyi,

‚, Pothnak Бай, Perben годик lstvánt Joanka szolgriját _

„ a’ lopásért, Birajok lévén Zakarìas Zothmári var

„ nak Udvari Ispánnya, Perest oldó 'ßuchiha' Euru

„ f’aluból való. Emlitett István teháthordozván a’ tü

„ zes vasat Váradon meg tisztittatott.

1241. Eszt. A’ Tatár jar-ásban a’ "61- el pusztulván,

Kapitánnyai nem ol/vastatnafk, .hanem

1555. Eszt. Horváth Ma’tyás, a’ ki Zäpolya Já

nosnak parantsolattyára karóba ‘плитами: , mint.

fellyebb.

1562.l Eszt. Zay Ferencz, mint l'ollyebb.

1564. Eszt. Messéry András, mint f‘ellebb.

1565. NeüstadiMager Erasmus, mint f‘ellyebb..

1568. Eszt. Rakóczy’Sigmond, és segédje Dereg

nyey Pál, aft kik Bochkay Györgynek, Makszimilián

Császár, ’s Király ellen Balassa Menyhártal, és Dobó

lstvánnal lett szö’vetségét, a’mellyr't'il 1569. 5. törvény

emlékez1k, Rueber György Kassai Hadi-Vezérnek шё- ’

\

tára adták. Istvánffy 24. Könyv.

/

Klo
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>Klobusiczky Ferencz a’ Bákóczy häzról ìrtt 165)"

zéseìbe igy irja le: „ 1565i. Eszt. Bákóczy ’Sìgmond ö

„ Felségétöl Szathmári Kapitánysággal meg ajándékoz

‚, tatou, és azon Kapitányságban instálláhatogt, és

„ а’ Sigmdnd Király Erdélyî f'actióját, mellyet Boch.

„ kay által ,Dobóval, Balassával, és több Magyar

‚ ,i Országi Urakkal praktika/1h ö adta çlsöbben 6116561’;`

‚, Buber nevû Kassaì Generalisnak, а" Svendi I_.á- .

a, zár helybe sucççdáltt. ‘

1570. Eszt. Bamyngèr 32111111); Császárì Tanátscs,

Zathmári 'vail-mak? és'Tis’z'án innen vadló részeknek Fö

Kápxtánnya. Varos Jegy. Könyv. ’ `

157,1. 1572. _1579. Eszt.I Mayrhoñ'eni. TeüfYçnbach

Kristel, a’ k1 а’ F'e’nyes Török portánál ditséretesen

ljövetséget viseltt. Lelesz_. Кот’. és 15W’.< 2_4. Könyv.

\ 1584. Eszt. G-róf` `Nogamla Gsászári Kamau‘áse

_Szathmári Kapìçánynak tétetett, mivçl hogy Magyar

anyágól s_zülesen. Várm. îL_ev. Tár. - ' .`

159|. Eszt.'Réway István, а’ Szathmárì 93155565

nek, és a’ Magyar lovasságnaik Kapitánnya.

1595. Eszt. BrìbßrLMelìth Pál, `mint fellyebb

§. 8o. ‚ ‚. ’ `

1596. Eszt. Keövendi «Zekell Mißály, Qrmosdy 'azar

bad Báró, Zalhmári vârnçk, és erösségnek F6 -paranr

tsolóìa, és Kapitápnya. D_èseö Ferençz Tisztártó. Vá

rOS Lev- Tár, ' ` `

1604 Esz_t. Beck Joakìm,’_LeopoldstorHìÀ, és Eb~

тыс-115101111 Bárónak; Szaghmánf, és Tiszán inn‘ét lévö

részek Kapìîármyának neüeztegìk a’ Vármegyének Je y

„zö Könyvében, kinek 1605. Eszt. hajadon testvér ú.

lga, mid'r'in alku szerént ki темы; vólna; a.’ B_ochkay

каждым agyon штате"; lâtvánffy,

__ 16M-Eszt. Zánrhéi Вижу Суёгаъ Уёгйъ Jegy».

K'wlyv. ’ ‘ ‚’ " - ’

1693.



"mh/‘5”’ ~ 199

161’9- ÈSzt. Hódossi Ugiron János Szathma'ri F8

Kapitányságra a’ Vármegye által ö Felse'gének ajzil-

Сыр". Várm . .Jegy.‘ Könyv.

‚ 1610. Eszt. Nagy-*Luchei Dóczy'AndraÍs, minty

. fellyebb, 152.` Ki tettzik ennek Szathmári FÖ-Kapi

tanysa'gn azon ellent mondásból-is, m‘ellyett 1617.

Евы.‘ a’ Jászai Konvent elört т: Mihaily Deák, más

kép Befegszázy Császár: hogy Tarpán lévö Udvar»A

hclyét ‚е1 fugialra.

‚ 1622. 1630. Eszt. 1105119110111 László 5. ‚54. 111.

n~k ll. Ferdinand Czáazár, és Király meg parantso'l

ta? hogy Lóssy Imi-ét Váradi választott Piispököt ió

szágiban minden háborgatók ellen óltalmazza, a.’ mint

там; Keresztúry Jósef Aloys а’ Váradi Piispökség‘

le irásában elé adgya,

‘ 1632. 1655. Евы. Hallerköi Haller György, af mint

а’ Vármegyének Jeg’yzö Könyve, és а’ Leleszi Tem

plomban Iévö 'sìriának гей irása mutattya;v ,‚ Ixten

l, nyugszik Tekint. és Nagyságos Hallerköi Haller

„ György, Ill, Ferdìna'nd Római Császárnak Tanátsos

„ sa. Задний!‘ várának, és Tiszán innet való részek~

‚‚ nek Fö~Kapitánnya. Ki-múllt 2o. April Urunk 19655.'

‚‚ .életének \ 59. Ель

`

1658. Eszt. Briberi Melith Péter, а’ ki а’ Mino

'rita Atyák -Klastromát Radon,~Zemplén Vármegyébe`¿

és a’ Magyar ifîiuság nevclö Ha'zát Unghváron, a’ Je- '

vsus társaságabéli atyáknak gondviselése alan: Í'undálta.

Báró Ghillányi Lev. Tár. l. Как. 46. lap.`

1644. Евы. Csepeì Zóltán ‚Ива. Пёосй Esmér. i

’ 157. lap. .

‘l A 1
1645. Eszt. YSzirmay György Ösünk, Fö -Strázsa

Mester. Уайт. Jegy'. lKönyv. —

1647. Eszt. Csomaközy Bóldi’sár. Várni. Jegy.A

Könyv. Fekete Mihály Fö~P0rk0láb. ’

1655. Eszt. Iieiszter. `Vá1m. JegyfKönyv.

- f ' 1659;

21a¢1§r$§~`4 . ~ ,_
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1659. Eszt. Osgyányi Bakos Gábor, és azon Eszt.

Вам Károlyi Ádám. ‘ ~

‹ 1661. Eszt. вы Károlyi Ädám F5, ¿s Kökényes- f

_ dy György Al- Kapitányok, mint fellyebb.

Azon Eszt. Szentpétery István. Várm. Jegyï Könyv._

1662. Eszt. Báró Wallis Oliver. Várm. Jegy. Könyv.

1664. Евы: Báró Kobb Fridrìk Farkas,Y a’ ki az

'el f'ogaloit Magyar nyughalallanokat Leopold kegyes

Csa'szárnak akaiauya, ’s e- gedelme ellenleg kinossabb

hal'ailnak nfmével ki végeztette e’ vilagból, a’ mint

Zempl. Fort. ё _544. 572 592. 598. 622. 625 megirtuk,

ée bzegedy lVlihály ~J1:s.;vita ezen Czim alatt: Res g¢.

:me 1n Ungfir а 11d annum 1667, Kassán ki adta 459.

lapon; вам k1 f‘cjezéswl: „ sem a’ kerekek, mellyek

„ által tó'rmïe, sem а’ vas horgok, mellyekre óldal

I)

„ lyekben vonatta elegendö eszközöknek nem láttzattak

lenni Kobb liadi-Vrzérnek а’ nyughatatlankodó Ma»

gyaroknak meg zaholázására, mint hogy már ezek`

hez: mindenna‘pi büntelésekhez hozzá szoktak. A’

leg kegyetlenebb halálnak nemét мы: ki gondolta:

egy-arasznyì vasakat а’ Lakatosokkal „мамаши,

aggyìk végén ki nyiló‘, és Её: felé váló éles aczélf

lyal, mellyeket az el  fogattaknak alf`elébe dugg'atott:

iipgy ottan a’ két éles atzélos kés ki terjedvén, 11em-l

mi mesterséggel ki nem huzattathatott, és Еду ezen

bóldogtalnnok el bocsájtatván sokáig sinlödtek még

ezen csúf‘z és hosz‘zzas lialálnak nemével ki nem vé

geztettek. Ezt elé hozza Nagy Leopoldnak Historia-_

,‚ ja~is, -mellyet Wagner ir'tt. Tudva vagyon ~ hogy

.ama kcgyes elsö Leopold Császár és Király parantso.

‚Э

l.’

‚3

i,

lattyából Kobb Hacli-Vezér az illy kegyetlenkedések

miatt a’ Magyar Or‘szági Commandót el~vesztette.

1665, Eszt. СНЫ‘ Rottal. Várm. Jegy.rKönyv.

1666. Eszt. Kökényesdy György Al-Kapitány, a’

ki Errlélyiekre leselkedvén, sok maxtháikat el haitván,

nékiek 50k károkat скотч; ' Kazy 5- Könyv. 47. lap.

,1667, ц

csontoknak bordaiŕa заказника, sem а’ karók,y mel» _

‘n
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1667.‘ Gróf Csáky István. Várm. Jegy. Ki‘inv.

1668 Eszlt. Gróf IStlr‘assoldo Károlyi. Várm. Лед-у.

Könyv. ‘ ’ - J ` `

1672. Eszt. Gróf Stràssoldo K‘árolyi {çsászzíri Ta
nlátsos, és yEzredes, és Ватт/5116 Hennk, а’ ki a’

város hivségéröl @dott bizonyság levelet. Város Lev.

Tár. \`‚

1675. Евы, lGróf‘ Stharembeŕg, mint fellyebb.

1677. Eszt. Herberstein, mint fellyebb. Szodoray

Mihály Al - Kapitánnya. .

1680. |681. Gróf Serényî János Ká‘roly, Császári,

’s Kiru'lyi Eelségnek vailóságos Kamarássa, Mezei Ha

di- Vezér, Szathmári, ’s ’hozzá tartozó erösségèknek

_F6 „ Hadi parantsolója. Ez- is bizonyság‘levelet adultrr

Szathmár- Némethy yva'ix‘osszínak hivségéröl. Syhm Já#

nos Wilhelm 6165 házának Fö-gondviselöje. Väros

Jegy. Könyv; ‚

1682. Észt. Scherfenberg Fridrik Ezredes, mint

fellyebb. ` — ' ’
1684. Eszit. Gróf а’ Porto Jixlius, mint fellyebb.

` 1686. 1687 Eszt. Báró Wallis György, 28... Tör

vény Tzik. és a’ Város деду. Könyv. Ez czimiébe

úgy nevezte magát: flrcis famígeratz'ssimae Zalhma'r

Commenclans, пес поп рганшбогшп ‚шт асте

xorum Suprcmus Coloncllus. Az az: Leg hiresebb

Za1hmár Várának. badi parantsolójïa, és hozzá tarro

zandó' eri'isségeknek Fö-Ezredesse.v Ez-is a’ vzíros

 hivségéröl bizonyság levelet ада“. .

1692. Egli. Schweerts Réìszi Báró. Váx'm. Jegy‘

Könyv. _ ç
1695- Eszt. LoportvEzredes, Bornholci János A'nv- I

drás Al-Em‘ecles Hadi~parantsolók. VárosJegy. Könyv,

1696. Eszt. Gugwel kPońgrácz Cyörgy. Várm.v `

деду. Könyv. `

1,698. Eszt. Leíl‘elholcz. Várm. Деду. Könyv.

’N . l 1735

l ‚
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‘ „ tal küldötte Váradra: hogy
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1705. Eszt. Galambos Ferencz utólsô mint fellvebb.

Nevezetes ezen város a’ haijdani1 Ternplorrláról,I

Megyés Papi, és а’ Szerzetes házokról-is,

‚ А’ Plébaniája ki vólt a.’ ll/Iegyes Püspöknek batal

maból véve, és az Esztergami Ersektül ‘издан, a’.
~ mint IXA Bonifacius 1404. Esznéliv II. Pius Pápáknak

1464. Eszt. Köln; ón pe'tsétes leveleihen irya. vagyon.

IPéterffy 2. Kött. 291. lap.

Hajdani Plebanossai vóltak: `

1.216. Eszt. Gábor Al-'EspereL «mint fellyebb.

1217. Eszt Miklós Al-Esperes, a’rmint Kira'ly~< l

Darócznak le irásában мы; fngiuk.” '

1226. Eszt. Eltuman Esiaerßs .1, a’ mint tüzes pró

ba Könyvben elötte folytt per mutattya 262. fTzik.

,`, György Buth helységböl való, segitvén бы: Simon

„ Zent- Márton helységéböl való_ Pap, vádolta Mlkót

‚‚ Katar faluból valót Margith leányénak el ragadlatííJ

„ sáról, és ад maga- isMargith valletta. Mikó реф;

„ mondolta Все: tör'vényes fel‘eségének lenni , és Воду

„ erröl közben járó Násznagygya-is vólnav Dese neve»

‚‚ zeti'i, а’ ki midön 'meg vallotta: hogy' Násznagg'ya

,è vólt, és erröl tanukat- is állitott vólna, Oltumán

„ Zathmári Esperes ‚ Echireb nevezelîi Perestóldó al. ‹

ß Dese hordozza a’- tüzes

,‚ vasat, a’ hol e’ képpen meg alkudtak: yhcgy yneve

‚, zett aszszonyság adattatna viszsza az attya által Mi~V

,’, kónak a’ maga f'érj'ének, Dese eleget tenne a’ ßi~>
„Sráknak, György ред}; a’ Perestoldónak. У

А 1247.d Eszt. Egyed V. István ifïìabb Kirzíly f’elesé.

gének hirsébeth aszszonynak Ka'plánnya, a.’ mint Pa

nyolai helységnek le irá'sában látni годик. ' П. Rész.

1268. Eszt. János Mester: Esperes V. István iñìal)

Királynak Udvari Papja,'mint fellyebb §. 45.

,1508. Eszt. Péter mint fellyebb §. 1_28. kinek

neve 1512. Eszt. Köln', ‘Мёд 11е1увё$гб1 ФгёЗЁпеК ne

— И ‚ vez ‚
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veztetett Andrés, és György Eudus fiának KirzílyiV

adománnyában -is ,ulvastalgik Várm. Lev. Tár.

‘ 1349. Eszt. Jánus Némethi, és Bulchar Szathmá

ri Plebánosok ki tettzenek a’ Vármegye levél 'l'árában l

Ialálható illyen Folyamatú levélb'f'il: ‚‚ Mi János Нету!‘

‚, ty Plebános Kristusban Tisztelendö atyának Andra's

„ Urnak, laten, és az Apostoli Szék kegyelméböl Er:

„ délyi Piispöknek , a.’ Mezesneh külsö részéri'il közön

„ séges kép viselöje adgyuk tucïtáraezeknek fogla

„ lattyával mint mostaniaknak, mint ez után léendök..

Ы” nek., A’ mi id'f'ivel t'c'irténik, oda. lehet, ha csak 4

„ petsétes irástól nem veszen meg maradást; azért

„ Miklós Papl Chumakeuzi Szent. Egyháznak gondvi

„ selöje _‚ él Alf-Esperes, Bulchar Mester Zathmárnak,

„ és István Karulynak Meg'yés Papja (Sacerdos Paro

„ chiglia) egy részröl, más ie'szröl

„ szony Miklos Mesternek. András lának azun Károly

‚, ról nevezetett Nemesnek özvegye, azunkivül Mihály,

„ Merhárd, és, László Mesterek, és ez Simonnak,

„'emlitett Mikiós Mester., Anclrás fia testvérének fia ,

elöttiìnk személyessen‘m'eg ielenvén azun Miklós Pap

Al-Esperes, és lstván Pap "попы; önként e’ krépen ä

hogy emlitett Miklós Mester végsö bezeges ágyában

f`ekiivén, noha testében f'ogyatkozott, de elméjében

ép lévén, a’ többi rendelései között‘ö elöttök, éS

más sok jámbor tökélletes Egyházi , és Világi ,‚ Ne~

mes , és Nemtelen f‘érfìak elött, ollyan végsö rendßf

lést tett: hogy Kata aszszunynak, emliten: törvényeß

felfségének , és Péter Mester, tulaídonképen Básty,

га! neveztetett Nemes leányának hit x‘észébe a’ ma.

ga méneses Китай: , ekés ökreit, 4és a.’ többi csor

reit, sz'ulgáit, és szolgáló Найду“, mellyeket még

fel nem szabaditutt, egy ‘már ай“ ezüst poharat',

és lnizána'l4 Lévö minden'eszközöket hagyta. Kôlù:

minden Szentek iinnepe eli'itt való Vasárnapon, Urunk

1549. Eszt. `

Több 'régi Plebánussainak печей‘: ynem akadbab

tank, hanem а’ Jesuviça Atyák ezen köiele‘sséget 111.112k

.gokra válalván'g ‘ ' ' `

/

1769.ь

r._‚

edig Katalin Азы ‚

dás, és nyájbéli marháit,`_ barmait, lovait,> fegyve- ‘

\
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1709. Eszt. Ezen vaírosnak l/’lébáno‘ssa-vólt $21

ìágyi Mátyás `‚вып/па. Várm. Jegy. Könyv.

A’ Jesuviták el oszlá'sa után elsîi Plebânossa vólt:

Tumliczer Ignácz, Szathmriri, és Ugochai Fö- Espe»

rest,> mostanî érd'emes Plébánossa Korom Mihály Ka?

ńonok, és ~Bo1^rl1i Apa'turhfs melette két Egyházi

`516566, kiknek eggyike а’ Nemzeti Föbb- oskola lelki

tanitója. ‘A’ Plébános esztcndei jövedelme 60o. Bf’or.'

három fordúlóba' mìndeniitt 24. Posonyi mérö alá való

föld. 12. boglyára való rét» 24- öu ‘mi ‘fa’ meg le' `

hetös nagyságu 526116, 65 gyümöllsös, nevezetes Papi

bér (-S‘tóla) a’ Szent Mise áldozathoz 6. Posonyì akó

bor, ’s а’ szántó földg‘yeînek mivelésére Rfor. 5o. Kr.=z4.

1622. Eszt. Az anya templom, és a"P|`ebánía

Bethlen Gábor Fejedelem által Helvetziai valláshéliek

nekv adatott, és‘azon vallzisú iffìaknak tanuló Oskolá

ja Könyy nyomtató miihellyel itten állittatott. Kor.

pides Jegy. 1.. Кап. 12. Lap. l -

‚1 1662. _Eszt. Az Orsza'g х‹;у11165е elì'itt panasz 1616

тыс: hogy Pap Daniel ßáthnry .Sóíia Aszszonynak TisztÄ

tartója a’ Szamos vizén‘ f‘orgó malomnak Szombati 16110

_delmét а’ Szathmáron tanuló iffìuságtól el vette.

1681. Eszt. Hogy а’ Római Katolikusok a’ Szath

mzir‘ì várbà а’ Тетр10тт, az Oskolákat, 65 azoknak

jövedelmeit el foglalták, а’ Helvetziai Vallásbéliek az

Ol‘szág Rendgyei elött pañaszlották. ‚

.l ‚ ~

A’ Reformátusok Egyházi 11n-ya könyvébe e’ követ

kez'c'i, 65 így bé irtt Prédikátoŕoknak ne`vei 111161

tatnak: 1 '

 Dévai Bìró Mátyás, Erdélyböl Déva mezö város'

sából való, tanúltt Budán , tanitója lévép Grînaeus Sí

111011,` е16ЬЬ Mátyás Kiráiy, Könyves házának goudvi

seiöje, az után a’ Budai anya Oskolában Oktató. 15.22.

Eszt. Wi'ttebergában1529. Eszt. Luthert, és Melanch

gont halgauta, а’ klkti'jl betsiilteîett, 65 mint tanúltt

férfiú meg ditséi-tetett. Magyar. Országba vìszsza jö

VÉU.. âmlïlk 50k ŕészßit те; járta, és sokgkat, ’s kö

20!

i
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zöttök BélthekiDrágH‘y Gásp’árt a’ Reformatióravezet

te, Erdöd , és~ Szathmár Várossát az Evangelika val

lásra hozta 1555» Eszt. Erd6dr6l Szathmárì Prédiká

tor'nak által tétetvén, helyébe Batizy András Erdödi

Prédikátora lett.

1551. Евы: нету Mihály, а’ „и ыёьь ßaiàss..

Menyhártnak Udvari Papja, az után Szathmári lclkì

Pásztor ,’ ’s Egybázi F6 - Igazgató vala.

1584. Eszt. Szegedy Lörincz.

‘ 1594. Taràtzló János, az után Debreczenyi Espe

rest.

Миша! Nyilas István, egyszersmint Egyhgízi F6

I igazgató. Ez vólt a’ Zathmári Oskola felállitásának

eszközlöje. ’

1610. Eszt. 1655. Eszt. ц I

Batizy János, Szepsi Mihály, ‘Szepsy András,

Tornay Ferencz , Várady Farkas Gergely, Kárászteleâ

’ ky János , Füsüs János, Margitay IPéter, »egyszersmind

Egyházi F6 -igazgató , Sághy György, Szalkal Bálint,

és Debreczenyi'Póka' István Миф: lelki Pásztorok.

1654. Eszt. B01-0s -Jeney Mihály.

1557. Eszt. Keçskeméiy маму, és Vásárhelyi

István.

1658. Eszt. Lázár Miklós , egyszersmind> Egyhäzi

F6  Igazgató.

' Esztend6 számnak f‘el jegyzése nélkiil; Szegedy

Janus,A Szétsey János, Némethi САН János, Gönczy

Mátyás, Szántay Mihály F6-igazgató, Beregszázy Pál.,

Décsy Gáspár Esperes, B. Tanczaly Péter Esperest.

1658. Eszt. Tophaeus Mihály, a' valla’sbéli ludo

\ mánynak Oktatója, elébb Apaify Miliálynak папы

Papja, az után Prédikátor Szathmáron, és Egyházi \

— Igazgató. \

1659. Eszt. Kapos’sy Pái. Ez a’ Szathmári Osko

lát jobb ren'dbe hozta. á

166.5. Eszt. G.,Váral.lyay Lörincz.

1669. Eszt. Pailyi Mihály.

1671. Eszt. Szepesi4 Kórócz Andreis Esperest.

l

‘ ‚ ì . 167%.
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1672. Eszt. Várady Miltály Esperest. ‘_

1685. Евы. Debreezenyi Kozma János. ’

1691. Eszt. Körmöndy Péter F6 - Igazgató , Fiisi

Lîirincz, és Almássy Mihály.

l 1695. Eszt.` Várady Sámuel.' ’

1694. Makódy János.

1696. Kecskeméthi Kintses István.

1699. VáryMìhály, az` után Debreczenyi шайб.

1701. Ember Pal Debreczenböl ide hozatott. i

1704. Kecskemé/thy István. ' '

1706. Duday Mihály.

1709. Szönyi István.

' 1711. Szenez'y Pál, és Gyula Szigethy István.

Y lgató.

171,2. Visky Janus, Némethy Mihály.

1715. Helmeczy Istvárí Esperes, az Майн Fö-Igaz

5

Eszt'endök száma nélk't'il : _

N. Solymossy Mihály Esperes.

H. Igó György Esperes. ' ’

1750. P. Vécsey István.

1758. F't'ildessy Miliály, és v_árady János.'

‘ 1744. Ecsedi Csapó yIstvzín.

. Kábay Andreis“,

. Kevy András.

„Visky Pál.

1761. Kapolyi Gergely. .

1761.. выйдя Sámuel Fas-lgfazgacá. е

1766. Sz'athmáry Is‘tván.

1749

1755

1756

\

~1768. Martsa Móses [время

1792. Tarczaly Jlósef‘. ‚

1795. Némethy lstván.

1805. Inczédy Jósei‘.

1808. Gaty I5tván\ Szathmári, Ga‘äl Sainuel Né

methi Prédikatorok, és ennek segédje Kelemen Jósef'.

_ H6611



Mißb-  1207r ‘ _.

Hogy. Szent Fereńcz rendjén МУЗ Minoŕita 'Barai

toknak-vis Klastromok и“: Szathmáron', az bizonyoi:4

. mert kèzünk közt forgott Cháholy nemzettségnçk де‘ _

deti leveléböl fel -jegyeztük : lhogy

1555.k Eszt. „ Cháholy János Mester а’, maga.

„ Nagy annyának testamentomá‘ból, úgy mint 5o.

„ gyrákból le Никак: ’ 12‚ gyrác‘a’ Nagy hélbe, Nagy

‚, pénteken Zathmáron a’ Bóldogságos „Szůz TemplO- ’

‚, mában szolgáló Minorîta Barátoknak (Fratribus Mz'

„ non‘bus) és ezt az emlitett Barábok Klagtromjoknak

„ pecséttyével meg erösitették. кат êlö hozott паров,

» ,s Eszt.

‚ 1570. Eszt. Hogy Ersébeth. I. Lajos Királynak az y

ann'ya hagyományokat meg b‘c'ivitette , és Sz. Ersébeth

fìsvzteletére azon Klastromot Szen'telte, azt Bell Mátyái

lrja. ‘

Azon Szerzetnék Krónikájais clé adgya: 1448.

Eszt. János Kárdinálnak, és a.’ 'Római Sz. Szé'k kö

vettyének Dienes Kardinálhoz, és Esztergami Еще]:

hez- bocsátott parantsolattyát: 'hogy а’ Zathmárì Sz. .

Ersébelh Klastromából ki.hajtato1t Minorita. туда:

bozza viszsza. 12. lap. ` ~

‚ 1477. Eszt. Zathmári Gárgyiánnak tétetik`Gyö1-gy»

atya. 15. Lap. De további nyoma. níntsen, és az 1551.

Eszt. költt Киви-ото!‘ Lajstromában m'ár nem ‚щи:

mik. >

Hogy Némethibe 1570. Eszt. Sz. Domonkos relndjén

lévö Apátza Klaátrom ~ is vólt, azt Thuróczy 148. lap.

és Szentîványi a’ Klastromok lajstromában, nem kü»

l’ómben Bolognyai János Mihály Sz- Domonkos Szcx'-y

îetéröl Romában 1607. Eszt. ki ада“: Könyvében em
ШК. v 

l

1554. Eszt. Заем Domonkos Szerzetén Куб Barai

tûk ~ìs emllitetnek Anárchi Bachkay Péter-nek bé ikta

tálában e’ ké en: ‚‚ hogy az öszve hivatott 520111526

„ dok között leien vóltak Nagy Mìhály,‘és Kaza‘Gyöxjgy

,‚ Némethi Yárossába lakozó Polgárok, és Szer'zetes

‚, Prédikátori barátpknak jubbágyi. А’ ,mint Нота}:

helységnek ieirásában 1L Részuelé adgyuk). 7A’

s

/

`
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А’ JÉSUS társaságabéli Papokal: 1654. Eszt. az

ìfliúságnak oktatá‘sára а’ Szatlimári várba bé hozta, és

fundálta Pázmány Péter Esztergami Ersek. Thuróczy

148. lap. \ l »

1647. Eszt. Azoknak jobb élelmekre való nézve

III. Ferdinánd Császa'r Kis ~faludì helységet Zemplén

Vármegyébe ajándékozta. l Zëmpl'. Le irás. 177.1ap.

‚ De azon Eszt. tartatott Ország gyi'ilésén- panasz

tétet'ett: „ hogy a’ Szathmári Vár az Országnak ingyen

„ való munkáival meg erì'issitetett, abban mind az ál

tal, a’ melly nerń a’ _tudomány0k, de Майн-па]: lak

„ helye (Marlis, .non 'artis` domicilz'ur'n) а.’ Jesuvita'k

5, bé hozattanak, ‘
1

1685. `EszL A’ Pataki штык, azon vár Tökölyi

Imrének Báró Saponara által aLku mellett fel adatván;

a’ Szathmári várba. költözködtek. Zempl. Le irás._

198. lap.

1765. Eszt. Podhorányi Gábor а’ 1Íesuvita atyák'

lakó helyének .szomszéclságában еду .házas trleket,

a’ mellyen hajdapában Gleszel Kristóf‘ Farkas a’ Szath

mári élés háznak gondviselöje lakott, hozzá tartozandó

kerttel, csi’irrel, Doboló nevezexü dombal, ’s alatta

lévö kö~pi11tzével, melly az ею“ puskapor tartô

bó'lt °vala, ’s a.’ melly'eket az attya Podhorányi János

l Szathmári Posta Me'ster 1727. Eszt. а’ Királyi .Kama

ráiól 50o. forinton meg из", nevezett Jesuvita atyáknak

örökösön által adta: hogy a.’ lelkiért Bóldogságos

` Szïiz Mária hét fájdalmînak emlékezetére esztendönkini

hétS'z. Misét mcndjanak. Város Lev.4Tár.y

Elöl, járói vóltak ezen Szerzet'riekl Szathmáron‘:

1695. Eszt. G_öde Péter. ` `

1705. Temérdek.Ferencz.
1756. Endes János. 1 l

1758.'Bojda András. .

1748. Horváth Mihály.
1759. Löcsey Maírlnm.v ` _

1772.'Eszt. A’ Pápának rendeléséböl el töröltet

lek, és а’ lakó helyek Elsö Remera Sz. Pa'l Szerze1ének,

I ’ - ‘ i ' él
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és ez-is 1786. Eszt. el-oszlattatván, Kótyavetye által

árúba bocsátatott, de a’ meg vévökti'il ismét viszszá

vétetvén; _ _ .

1804. Eszt. A’ Szathmárì Püsp'óknek adatott.

А’_ Városnak érdemes F6 ~ Bifrájì az 1116 hozat‘takon `

_kh/iii, vóltak ezek:

' 1547. Eszt. Fabián Albert'. ‘_

1605. Asztalos Já`nos. 1608. Gyulay János.' _ ` ' ‹ А

1609. Nyirö János. _A ' _ I ‘ ‚

1610. Becsey György. ,i

1611. Dobray György Deák.

1612.' Keresztely Imre. _

1614. Debray Györg‘y Deák. ’_

1616.' Debreczeny Mihály так.

1617. Debreczeny Gy‘órgy Бег“:

1620. Nagy Kádas 1111112111.V

1621. Szücs Demeter.

1622 Özvegy Zabó Pál.

'1628. Sziìgyártó '[amás.

1655. Besniczeì Nagy- Marton.

1655. Horváth Zaból Pál.

1657. Csötörtök Boldi’sár.

1659i Csicseri Nagy‘Márton.

1640. Z'abó Péter. _

1641. Kálôs Isd'án.~ _'~ _ ~ 'x

1646. Egri хаъьмшыу. (у ` ‹   `

1649. Károlyi György. ` ‘ l\_

165g. Köszeghy István.

1661. Tarhos máskép Déczey /Mihályt

1664. Сатаны; Mihály. —

1665. Asztalos István. i'

1667. A11z'111l05v Boldi'sár.

1671. Kállay István.
. О _ i 1678.
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1678. Komáromy Márton.

1685. Islvándy János.

1695. Szügyény Sámuel.

1696. Etey András. ~

1697. Köszeghy Ambrús.

1704. Nánássy Miklós.’

'1799. ‘Деку János.

1711. Csegöldy György.

1752. Mihók AGyörgy.

1755. Tiszt választást ki rehdeltt Biztos ßáró Bacs.

kai Fischer Mihály а.’ Szepesi Kamarának КГБ-15%“.

tója. tartván, újra választatott Mihók György,` `

L 1756. Csegöldy György.

1744. Várady Millály.

1745. Ujfalussy Gergely.

1649, Szathmáry Sámuel.

1751. Zanathy Jósef‘.

1764. Endrédy László.

1768. Paulkovîch Leopold.

1778. Mihalaky Mátyás.

1785. Idösbb Csermák Antal.

1788. Idösbb Jeney György.

1789. Keresztesy An'drás.'

1794. Várallyay István. `

1804. Somlay Mîhály.

1806. Fáy Jósef‘.

A’ VárosnakJegyzöi v6ltak: i

1616. Czeglédy István Deák. `

1642. Szatlimáry István.

1646. »Károlyi György.

1661. -'Ko1t1áromy Máx-ton.

1688. N. Nánássy Miklós.

1686. Nagy  Györy '.Iános.

1704. Visky János. '

'

‚

1
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1706. Hadas ’SámueL

1708. Lossonczi Bccze Andr-ás. ' ’

1714. mirad); Mihály. ‘ `

~1615. Lladányi Ferencz. 3 i l" °

1720. Szatlimäry Sámuek ' " "“_~ ' `
1749. Szentpétery Janos.- 'l

1751. Endrédy 1.11216.y -." _

_ ‚1788. Apostol -An1;lrás.`l ‘  ' ' ‘ А,

1765. Rohonezy Gábor." f . ' " l l

1777. Némethy Jósef'. ` ‘ д "W"

177g. Ertly Jánbs. —’ i' ‘ " z ‘

1785. Várady 'György И ä ' ' ‘ Q __

l 1.737- Goldner Ján0s:" I " .' ‘ A ’l

17,90. Várallyay Нашёл: """ ’

1795. (Эту Mihály. › f ‘ A

.1795. 1111.111. Jeney-György. ‚ ‚, . `

1805. Iffìabb _Csermák Antal ,f мозг‘ 'I'án'çíts’bélhV

valóban Tuclós f'érfìú, a’ ki minket ezen munkánkban

nem e'sak a’ Város Levél Tárában ki keresett_Jel és

Ok'JeVeLekkel, de ezen Becses Városnak le' irásában

is sokat segìtett, és a’ kinek ezért так‘) kösz'o'nettel

tartozunk. ` ` ’

1807. Orbán Mihály. I

A’ .Városnak mostani Tisztvisvelì’ii ezek:

Fö- Bix'ó Fáiy Jósefl

Polgár Mester Goldner János. ‚ч —

Kapitány, és l'ànátsbéli: Jakab Mìhály. __

Tanátsbéliek: Somlyay MihályJ Kiss [ан/дн, Gyn.“ \

r0`tay Mihály, Papólthy Jósef', Jeney Gyöpgy, Nagy

Pál, Tego lgnálz, fellyebb emlitett Csermák Antal,

Abanyi Jósefï '

Fö-Jegyzíi 0111.111 Mihny.v ` ‘

’Al — Jegyzö: Teghze Mihály.

T1Sz1e1efbé11 Imabb ‚106 Mihály.

Fö-Ugyész Esze Tamás.
Al- Ügyésvz Еле Gábor. . ‚’

‚ ` O а Tin#



я 1 2 “"ŕväë‘w' ' ' 1

Tiszteletbéli: Békessy Jósef’.

A’ népnek szószóllója, `106 Ferencz.

Levél Táros, Toronyay Jánus. „о
.Számvévö; Laky Sandor. i

Adó  bévévö Mihalaky’ Jánul.

Pénztárus; Haulik György.

Várus Gazdája: Báthy Péter, д `

Árvák-számadója: Vésmás Sámuel» Y f

Kvártély  Mester: Somlyay llanos. ‘

Hegy- BirófFejér Mihály. y

Bur-Birák: Sziics György’. 65 .Íeney Úanìel.

vMalum Birák: Probst János , és 'Koós l Mártun.~

Erdö-Birák: Szekeres Jánosç 65 Idösbb Joó Mihálya

'váßábßirákf sáray György, 65 Fányi F1161». '

Hadnagyok: Bernád Josef, 65 Nagy György.

' Mezô- Biräk: Langer Ferencz ‚ 65 Juhász Anclrás.

» .I .Ispán`y1 Serbány Péter.

l’ . Hites- Irók: Nagy Jósef', Keresztessy Mihál‘y, Ё!‘

ьх‘ещепуй Josef, 65 Papp Péter.

Rendes Orvos: Sandor` Imre._

_ l . SebiOrvusok: Turner Rudolf?,- 65 Horváth> Bene

111mm. `

Patìkárus _:' Koyács Gábór‘.

Város Bábája: Битвы Ther-ez' Falk Jánosnë.

' A’ régi petséttye, 65 Czimere ezen várusnak vólt'.l

Еду hegyes-“retejü turony, bástyákkal köri'il véve‘, és

mellette két óldalról két vira'gzó Pálma так, а’ keri'i

letén ezenreá irással: 'Communitatis de Szathm'ár:

az az: ‘А’ 'Szfqthmári Ífò'zò'nse’gë.- A’ miólta Szabad

Királyi vároäsá lett, meg. újiittatutt, és meg nagyub

bitatott, mint f'ellyelob:L — — -

Nevezetesebb épi'ilettyei: az Katbolikusuknak Szé-`

kes Egyháza, а’ Plébánia, az О hitüeknek, ’s az

Oláhoknak, ¿S а’ Reformátusoknak Száthmári, és Né

тени külön tem‘plomai.. Al ó hitiieknelc'~musta11i 61‘
` y › de
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demes Plébanossa Böthe Demeter,‘ egyszersmîlnd-l a’

Munkácsi Püspöknek а’ lelkiekben segédje. 'A’ Római

Katolikusok 1060. az Eggy‘esi'ìlt György hitüek 1959. lel
› keket певицей,’ а’ többi a’ Helvetika vallást 'követi,

egynehány Augustana vallást tartó ház népen kivül,

és azéri: a’ Város б: Papi M_egyékre osztatik. A’ vi»

lägi épületei között nevezetesebb a’ Város báza, Gróf

Károlyi Uraságnak szabad Начата, ’s báza, а’ Kaszár

Ilya, а’ Városnak vendég fogadója kétség МИН, a’>

lìííâpöki lakó Kastéllyal, а’ Káptalannal, a’ Kis Pa

рой` nevelö házával nagyra fog nem sokára nevekedni.

A? Tanáts Katholikusokból, és Reformalusokból áll, "sváltoztatva szoktak a’ nevezetesebb hivatalokat f`olytat- . I

ni. 'Harminczad, Sóhäz, Posta hivatal, és Ispìtályok

is vagyn‘ak. A’határja jó termékenység'û, halászattyok

hasznos, és jó lakást szulgáltat. Határjait fellyebb a’

határ levélböl, népességét pedig §. 58.'meg> .irtuk.

A’- Városi birtok ki terjedése hoszszaságára való néz' y

,Ve а’ Mikolaî szélekf'f'il а’ Sóssi határig tészen mint

еду hat órányi járó távultságot,/ szélessége az Amazi

h‘atár szél't'f'il а’ Zsadányi, vag'y Gyülvészi\határokig

mint egy’három órányit. Ezen mennyìségen helyhez

tetnek a’ Váro'snak б: erdei, a’ Nêmethí részen a’

Nagy, és Sárerd'r'ik, a’ Szathmárin Damas, Mocsa'r, .

¿S _Cser erdök, mellyek töbnyire a’ tì'ilgyek вещей’

termik,v az utólsó cëer ниша! bövelkedik, ki terjedé

sek Рей; 10000 ‘négy szegiì öleket tészen. Kaszállóik

szépek , es Lágasok, közönségesen lehet terméseket 4000.

boglyára határoznì, ezeken kirvi’íl legellö mezök, és

Gulya iáró f‘öldek. Szántó Vf'öldgyeik ',három fordúlóra
бита tiz ezer Posonyi me1‘f'i vetésv alá valók. А’ Sza

mos vize Pálf‘alvától a’ hatánVerésighasity’án, вики:

kerületeket tészen, mellyek Cscrnat-Bor-Lalor-Gott

szegeknek, k'özött‘ók lévö gyümöltsösök ред}; Lan

дай/‘пай neveztetnek, hihetö az Oláh szótól Lunlf'a,

melly a’ Deák-Lucustúl (Ligettöl) vette eredetét.

Az Erdì'idi, Sósi határok f'elé vannak а’ Biknek

àllyaiba а’ Várostól három óráfayìra a’ltermészettöl

szép rendbe f‘el-osztatott szöllö'hegyek, nem magos

‚ай, nem kövesek, se nem hirtelen emçlkedök. А’

leg magossabbfNagy деду, nevezetesek után‘na Nagy

és Kis-Lìppa, Kompas, Kò'z'ép, Ватт, Mîírgó',

‘

\

Ч
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Kcrek, Ui, Palatsìnta, Tülfò’r, Elö'cscr hegyek ‚
mellyck közönséges terméssel 5000. vakó borokat meg

teremnelç, nem tökére, hanem karikára miveltetnek.

A’ szöllök тетей ezek: Góhér, Erösin, vagy Formint,

Bakátor, Sárga, és Zóld Ardai, va'gy Erdei, 56.1110

ván, Juhi'ark, Som, Tör6, és Szeremi z6ld, Hárs

levelii , Rózsás, Kadárka, fekete Bodon, Porcsin, fe

jér rózsa, öreg, közép- törö, vagy apró_ boros, Nyárf

hejii, Ми sz6ll6, piros Járdeván, fejér, fekete Mus
katály, Naráncs, vagy arany szinii, Legyes, és ron’-

gyqs boros, köbéli, fek’ete, f'ejér kecske csecs‘û, B0

gár. Török, Свет alatt termö, Tök, és Király édes

Sz6ll6k. Oreg Jeney György örök emlékezetet érde

mel , a’ ki a’ Tokai vidékröl, és a’ hegy Кбит sze

rezvén 526116 veszsz6ket а’ mostani` nyombélieket a.’ ‘бы:

nem-,1.11.1 meg esmértette. I

A’ Szamos vi_ze hasznai a’ malmok forgatásába,

a" hid vámba, hartsa, potyka, csuka, a’ hires kecse~

ge, és Tok halak fogásába, és annak ~árjai által oko.

' zot' földe’k, rétek. `gyümöltsösök kövéritésébe helyhez

тетей. Oreg Csermák Anlal vólt ki `rendelve: hogy

‘azt hajókázhatóváeis tehesse, ezen hasznos intézet ha

lálával, ’s’idövel el enyészet.

Annak hasznait sokkal fellyi'il múllyák csak ezen

Városra nézve- i5 kár tételei. Tiz ezer ölekre nyúló

t'c'iltéseket kénielen két oldalról штат oliy karha.

_tartanh hogy azt áradásakor se meg ne hágia, se meg

f'ux‘ván ki ne nyomja, mellyeknek meg tartása négy,

’s б: ezer foriniba Кем-Ш. 'Hát mi károkat nem tesz

gyakran gabonais' földeikbe?

A’ чёт: közönséges jövedelmei a’ Korcsmázás,

- melly 14 különös helyeken f’olytattatik. A’ Ser`f`6z6

haz, a’ hid чёт, hét vizi malmok, a’fmakkoltataís

bére, a’ mészárszékeknek ki bérlése, a’ piatzi iövede

lem, a’ törvényes bümetések, a’ mag'nélkiil el hóltak

nak “паб, az el ada'tott földek árából' tôke Pénznek

uzsorái. Orosz` falu, és Réztelek helységei.

Ezen jövedelmek kútfejeihez képest. a"Város szük

156505 költségei nem kevesebbek. A’ köz ‘гашиша

\ ség,
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ség, Egyházi személyek, szolgák, Oskolai tanítók,_

éijeli vigyázók fizetései tesznek kész pénzben 22112.

Егор‘. 40. kr. Termésekben , Búzában 656. Zabba 24.

Posonyi mér'c'iket, Szénába 4. Szekeret,B0rba 6. akót,

ti'izi fába 514. öleket.` Hat még a’ köz épi'iletek, tôl

téseknek, malomi gátoknak,hida.k`nalt, útaknak fel tan

tása? ujjaknak építtetése? a’ Katonai szállás, ’s >ezek

nek так-16561561 származni szokott vesztés? melly két

utólsó 12. Íezer forintyába keriil többnyire esztendön

liént a’ Város pénz Tárának.

Közönséges élete neme a’ Városiaknak а’ keres

kedés, mellybe az Órmények, "s Németek foglalatos- ‘

kodnak. Magyaroké a’ gazdólkodás, szöllö, f'öld mi

velés, marha tartas. Vannak ezen Városnba 60. keres

ked'c’i búltok Mesteremberek: Órás 1. Csizmadiák 556.

' Val’gák 115. Kádárok, vagyBodnárok 64. Szabók, ’s

Gomb -kötök 65.1’ Cuba Takátsok 157. Fazékasok 17.

Szíjgyártók 18. Lakatos'ok, ’s Kovátsok 52. Kötélver't'il;

18. Kerék jártók 58. Nyereg jártók 5. Mászárosok 57.

Szita szöv‘r'j 1. Szitás 1. Asztalosok 15. Kémény 599145

1. Festö 1 Füsi'i, 65 Csutora csinálók 19. Réz~müves

1- Sárú ‚‘ .’s Czipe csinálok А. Könyvköti'i 5. Szi'itsök 18. 

l Kalaposok 7. Bádogos 1. Acs -.Me_ster 2. Kömives Me

ster 2. Zsemlés 1. Sütönék 11o. шеф 1. Szapanyos

2. Takács 17. Kés csináló 1. Leg t‘ôbb iussai a’ lako

soknak három hólnapokig a’ honnyi borokn‘ak szabad

méretése , szabaö kereskedés, vagy bóltok nyitása, a’

Város határán termett Ьогайшайь a’ Va'ros Korcsmáira

‚‹ határozott árron bé vétele.

§. 172. Ndgy- Ba’nya, máskëp ylszszony- Pataka

Szabad ‘Királyi Város 1142. Eszt. II. Geyza Király ál

tal Szászokkal meg népesittetett. - "

A’ nevezetéri'il sok- félék a’ vél'ekedések. Asz'

попу JPatakának némellyek onne’t neveztetni vélik:

hogy a’ Magyar Királynéknak kiilönös jövedelme, és

hit ŕés’ze lett vólna. A’ Korona el idegenìthetetlen

jószágihoz ugyan tartozìk 1514. 5. Tzik. A’ Király

néknak -is hogy vóltak különös iószágî az honnyi tör

vényböl, 65 5.311. ki tettzik. Maria II. Lajosnak feie

sége a’ Bánya várossekat hit részben birta, de _ez Ка

‘ önös '

f
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lönös мама; kötés :_nellett vólt, és Aszszony-Pa

taka a"Kix-álynék jószágai közzé schol, még azon Or

bán Pápáńak 1264. Eszt. Költt és ifïìabb István Ki

шум: írtr levelében sem számlaltatik, a’ hol atyai

módon inti бы‘: hogy a’ Királynékhoz régtŕil Гор/451,

azért az annyához-is tartozandó jószágokat adná visz

sza. Pray 4. Könyv. 5.8. lap. Szegedy Mihály úgy

vélekedik: hogy mivel Aszszonypatakán még 1667.

yds/sb».

Eszx: а’ rnmladékjaiban látzható tornáczos Kîrályî Pa.-`

Iota vólt, Királynék Leányai, a.’ szoba leányokkal az

granynak ti'sztltásában hasznosan itten foglalatoskod

tak Homolyák János Nagy -Bányai érdemes Plébá

nos azt a’ jegyzést teszi felöle: hOgy midön I. Lajos

Klrály a’ Szászok meg hódításán Erdélybe fáradozna,

az нише, vagy Királyné, és а’ Leánya»Márìa Nagy

Bányán laktanak, és onnana’ két Királyî Aszszonytól

лечение‘: Aszszonyok-Patakának. De még I. La

jos Király elött I. Károly Király. 1529. Eszt. már _an

nak nevezte. Civitas de Rivulo Domínarum. Végté

re Kaprìnay и. Kött. 549. lapon ад állittya; hogy

ollyan рта}: mellett építtetett, mellyet most-is a’I Ma

gyarok As_zszonypa.takának azéri neveznek, miv_el aranyos

Ilomokot hozván régenten a’ Nagy «Bányai Aszszonyok

aranyat ottan mosni szokták vólt. De ezen patak a'

Fe|_.»~ö-Bányai határon f'olydogál, és most-is Király

Амман)‘ farrá ának neveztetik, a’ mint maga ezen

Вече: város néiünk hitelesen ki adta.I Akár honnét

eredet, de igen régi ezen nevezete, mivel a’ Honnyi

› törvényeinlcbe Rz'vulus Domínarum, és a’ régi Jel

levelekbe nem csak Беда“, de Magyarosan-irs Asz

szony-Palakának, úgy mint 1529. Eszt. I. Károly

15,47. I. Lajos, 1584. Ma’ria, 1409. Sigmond, 1476.

Mályás 1505. [I` Ulaszló, ’s több Királybk leveleiben

Civitas de Ими/о Dominarum, Rivulus, Rz'vuli Da

mìnarum, Rìvulínúm-is mondatik,

Nagy  Bányai nevezete már bizonyosabb az é‘rczes

- bányáknak nagyságától, és bövségétöl, kìvált à’ vá

ré-`roshoz közel f‘ekvö Kereszthegyi bányáról, melly

genten Nagy-veremnek, az után Nagy-'Bánya'nak

hîvatott, most pedîg ища fel- еще!!! Keres'ztröl Kc

reazt/ugyi bányának neveztetîk.

Ha»

)
`
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Hatäiroztatik napkeletrïil Giród-Tótlif'aluval., dél

röl K'c'ivár vide'kivel, na nyúgotról az Avasspl, Eszak

x'ól pedig Mármaros V rmegyével. 'l

\ Mint azl irókban, mint а’ Hazai t'o‘rvényben, mint

a’ Jel-_Levelekben ez-is igen nevezetes.

Hogy már 1547. Eszt. miveltettek bányái, I. La.

jos Királynak e’ vávost gyarapító, és általunk az ere

detböl 'sz`61'ól szóra (‘щ-(11101: e’ következö szabadsági

leveléböl ki tettszik: „ Lajos Istennek kegyelméböl

,‚ Magyar, Dalmát, Horváth ’s a” t. Országoknak Ki

„ rálya.. Minnyáioknak értésére e’ leveliinkel kiván

,‚ nyuk adatni: hogy mivel Aszszony-Pataka’nak, és

‚‚ 211221’ Bánya'nak a’ mi hiveinknek közönsége fárad

„ hàtatlan hivséggel viseltetett mindenkor a’ mi Ki

` „ rályi szolgálatinkhoz, mellyet hogy ékesebben kö

‚‚ zöttök nevelyiik, az б esedezésekre Fejedelmi ke

gyelemmel hajolván. János Plebánosok. ’s a’ mi

‚‚ kül'ónös Káplányunk, Máriionv Biráiok, Péter Mester

д Jegyzöjök, és Ulrik Esküttyök, a’ magok, ’s min

„ den Polgároknak, ’s,Aszszony-Pataki, és- Zazar

‚‚ Bányai lakosoknak 1nevében ka’ mi Felségünknek sze

„ méllyéhez iárulván, és elé adván, tudtá'ra esett Fé

„ nyességünknek: hogy az ö szabadságiknak régi pe

„ tsétes levele a’ gyulladásnak, és tì'iznek dühösségétöl

„ meg emésztetett, szabadságoknak alább ,irt tzik

„ kelyeit általunk jóvá. hagyatni alázatosan kérték.

„ Mi tehát, a’ kik v lünk szi’iletett Nemességnek .er

,‚ kölcséböl alattunk valóinknak hasznára vigyázni tar

„ tozunk, e’ következö, ’s örökre tartand'ó szabadságn

„ kat, leg fenyesebb Fejedelem Aszszony'nak Ersébet

,‚ nek , Magyar Országi Tekintetes Királynénak, ’s a.’

« д, mi kedves any'ánknak tettzésébö'l , és az Egyházi Fö

„ és Zászlós Uraknak tanáttsából más FöVár0sSaink

‚‚ hoz képest а’ v'Mi Királyi hö kegyelmiink szel'ént

‚, nékiek engedtük, és adtuk: `

„ 1. Т2. Hogy Aszszony-Patakának, és Zazur~Bá

„ nyának határjai körös köri'il három mért földnyire

,‚ legyenek, ki vévén, ha azon földön már más meg

„ száilittatott, a’ vagy Nemeseknek helysége ienne.

„2~1__
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„ 2. Та. Mivel épi'iletre, és bányáiknak Pel-pótzo

.ldsára való vastagabb ramaszszaik,l és a’ Templom

nak épittésére mész kövök határjokba nem találtatna;

‚, 011уа5 vastagabb ŕ‘ákat a’ Kírályi erdökbe, a’ _mész

„ követ реф; a’ Nemeseknek határibads vágathatnak.

a.

vv

»„ 5. Tz. Plebánost, és Birót, kiket tetszik, vá

„ laszthatnak.

‚‚ 4. lTz. A’ Birájoknak Vizkereszt napiától eszten

,‚ deig fog tartani hivatala. ›

,‚ 5. Tz, Azon` biráiok mindqn perei‘ket, Föben já

‚‚ rókat-is мы f'ogja, az Eskütteknek, кит _válasu

„ tanak, tanátsával. f ' „

„ в. TZ. А’ Poigámkai ¿kar kinek kévéséraé's ра

„ naszszára штаммы" le nem tartoztathattya, ha

„ csak elébb törvényesen meg nem itéltetnek; a’ 33111

` „ kosságban, mind az által törvény szerint hevenyé

„12011, mint egyebekl, meg f'ogattathatnak.`

„ 7‚'Тг1 13а2зй5о: minden ke’sedelem nélkůl a’_

„ kiils'c’i lakóknak-is magok polgári ellen szolgáltatnì

~,~, tartoznak, külömhben a’fKirályi Felsé'g eleibe azon'

„ nal idéztetnek, ’s meg büntettetnek. _

‚, 8. Та. Hegyi Mestert- is mindeh esztendöbell

„' ‘Шапка-ай f'ognak, a.’ ki a’» BányaíszatiÍ pereket a’ Bi
l„ róval, ’s Eski’ittekkel meg it/éli.

Í

‚ g, 9. Tz. A’ bainyák ‘miveléséböl jövö Bánya bé!
„'(Urbura) а’ KiráLynak Iadatik, és ahoz értö hegymá

„ szók (scansoreai) választatni fognak, kik szi’intelen a.’

„ hegyeket, és a’ -B’ányákat visgálni , ’s а’ Királyi hasz

„ not elö mozditani f'ogják, hogy a’ Királyî jövedelem

„ meg ne csonkitassék, ha реф; hivségtele'nek lesz.

„ nek, ‘hivalallyokból le шашек, ’s meg büntettetnek,

„ 1o. Tz. A’ régi, és szokott begyi mértél: öiíök.

_» re meg _tartassék.

. '4 ' —

,‚ 11. Та. A’ Biró, és az Eskiittek gondos, és

‚д értelmes arany próbást (auri тащит.) Kamarás

‚‚ Gróf
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„ Gróf'unk jussának sérelme nélkî'îl válaszszanak, a.’

„ kinek próbájával mint a’ közönség, mint más jóve

,‚ vények meg elégedgyenek.

,‚ 12. Т2. A’ Polgárok, Kereskecl'c’ìk, és 11165111- ‘

„ kók boraikat szabadon akár kinek pénzéjért 616111515

„’ sák, 65 szabad Korcsmáltatások légyen, hogy ezen ‚

„ Királyi-Váì'os nevekedgyen. ’

` .Ó

„ 15. Tz.l Minden Keresketlök Fels'ö-Bányár'á (ín

‚, ter montan) és‘Zathmárra kereskedve menvén, még .

‚, а’ 2511111161‘1 Ka'marára jönnek, és ' Felsïi - Ba'nyára

„ pénzekkel viszszá térnelç, 5’ Катагёз Grófok által

„r ne háborgattassanak. ` l

1„ 14. Tz. На pgdià ezek а’ 2а111111г11‘1- Kamaráról ‘

,‚ alattomba titkos, szokatlan útakon а’ Kamarás Gráf

„ nak engedelme nélkiìl az arannyal, és ezi'istel útaz

„ nának, általunk rendeltt büntetéssel meg bi'ìntet

,‚ tessenek.

‚, 1 5. Tz.*Az éle-t, és bor dézmà'mak f‘ele a’ Plc.

д, bánosé Alégyren, más fele a" Templomnak építtésére

„ fol‘dîlassék.

I” 16. Tz. A’ bor le-rakásnak, а’ mértékeknek,

‚, az- ólom f'onrolásnak (надели plumbz') taksáia ha

„ 501116 _képen а’ templomnak építtéséi'e forditássék ,

‚, még t‘o'kellrftességére nem j'c'ìvend, az után pedig a.’

‚, közönségé örökre légyen.

„ 17. A’ Bánya mîvelök ki adváń az értz’ekb‘c'il a.’

„ Királyt illetö részt, egyébaránt szabadok legyenek,

„15cm a’ hátra marafdott részeket az Urboxások (Bá

„nya vám szcdö'k) tiSlök el ne vehessék, hanem ha

„ vagy a’ Királyt illet'c'i részt el titkolnák, vagylcsa

‚, lárdúl a’ Királynak hasznaira` a’ Bányákat mivelni

„ nem iparkòdnának, vagy 'alattomba az érczeket ki

‚, vînnék, az ollyanok, mint Királyi Felséghez hivség

„ telenek másoknak példájára azonnal személyekben,

„ e’s vagyonnyaìkban az Urborás által meg bi'intet..

‚‚ tessenek.

„ 18.

/
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‚‚ 13. Tz. De ha az Urborás a’ törvény'nek "мы

„ kivül a’ bánya mivelökönakár eröszakot tenne, akár

„ öket а’ bányák mivelésében gátolná, vagy csalárdúl

‘,‚ а’ Kírályt ìlletö részt ‘magának tulajdonîtaná, ez-is

‚, 52ете11у6Беп, és vagyonnyában а’ Király’által meg

„ bi’íntettessék. _

„ 19. Tz. Hasonló képpenÍ ezen Bányabéri Tiszt

'„ a’ városnak tanáttsában, itéIIeteiben, ’s` más dolgai-v

„ ban magát ne avathassa

1

„ 20. Tz. Azonkivì'il minden eleségnek, és 11155

„ nak (ki vévén a’ szalonnát, és a’ sültt kenyeret)

„ egyszer egy hétben, ’s annalk második царил min

„ den más vámokon által bé hozattatása szabad lé

‚‚ gyen. hanem csak Szaszurkönél azoktól‘ чёт fizet

,‚ tessen, `az után` ezen чёт-знак Рашшщ ...11.11011

„ árultassanak, / '

_ ‚, 21. Tz. Ha valaki gyilkoságban пчёл, el 526%

‚, 11e,y akkor az ö ingó. és ingatlan javait мы el

‚, foglalni ne mérészellye, hanem feleségének, gyers

‚, mekeinek, az az, maradékinak maradgyanak. ‘

‚, 22. Tz. Esztend'c'inként ‘6561’!- is Sz. Gál innepe

‚‚ elíitt lévö vasárnapon engedtünk nékiek ’úgy1 hOgY

„'Kassa-Várossának modgyára tizen'çjt даром; ransom

„ 25. Tz. Arra~is kegyelmessen гей ánotwnk az

‚, 3 meg maradásokra: hogy n'evezett Aszszony-Pataka

„ városunk az ellenségnek bé csapásai ellen magali

‚, palánkákkal , és sántzokkal , ‘a’ mint 16; `jobban lt’

‚, het, bé kerittse , és те; erösittse.

„ Hogy tehátÍ ezen adományuilknak rendie örökk/é

„ való те; marada'snak erejét vegye, sem idönek шум

,‚ val valaki által те; ne másoltathasson ,_ azon Рис

„ inknek, és Polgárinknak ezen adomány1 Петушки

,‚ kétszeres pecsétünkel meg erösítve adtuk, T1s.ztes„

„ és Tisztelendö férüúnak Tatamér Mesternek Ещё“;

„ ri Szentegyház Préposttyának, Uclvari AlKantzella~

„ runknak, kedvesiìnknek, ’s hivünknek _'_keze altal.

„ Urunk 1547. Eszt. Octobernek tizenketlodlk Kâlàen'

n .
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,y dáján .Országlásunknak hatodik Eszt. (következnek

‚, az Ersekeknek , Püspököknek, ésa’ Zászlós Uraknak

„ печей). ’

157g. Eszt. Magyarosan Aszsàony- Patalfának'

heveztetik azon tanúk vallatásában, mellyet Simon

Bánnak özvegye, és az 6 fia István Aszszonypataki,I 65 Felsö  Bányai polgárok ellen téxetett, a’ kik a’ Ma~

gosligethi jobbá’gyokat meg ölték, és sokakat halálo'san

meg sebesitettek. Lelesz. Konv. Sött a’ várusnak le

vél tára'ban Куб, ’s ezen pert halasztó parantsolattyáv

ban inaga ’Sigmund Király 1591. Eszt. a’ várussiakat

Magyarosan Civcs de Aszszonypataka nevezi.

'141`1..~Èsz‘t. Hogy ’Sigmund-Király ailtal Báez.

uralkodónak által adatutt, azt шейх‘ §. 171. láttuk Биат

márnak le irásában. \ ‘ ‚.

_ i422. Èszt. "fama-'.5 Ègri Piispök rendelte: hogy

a’ Nagy »./Bányai Plebános Szent István Királ'ynak 1152

‘teletér'e szenteltt Templomba egy meg 'világosodotb

lelki tanitót.v(un'um illumìnatum lPracdícatorcm) és

tizeneg Káplán'yokat ta'rcson; a’ Váro's Lev. Tárában;

a’ mell böl ezen városnak hajdanì nagysäga, 65 népes

ségepki tetszik. yKéttßég kivül ezen Káplányuk а’ kül

Sö várossukba épitett l több Ká'polnákba szolgältak,
mellyeknek fenék kövei most-ifs meg vagynak, a’ vá

ro's malmán túlfis az O‘rszág úttya nullen, a’ Befor

matusok mustani temetöjekbe'bé nyúló erös k6 funda

mentom valamely »régi Templumnak lételét mútatlya,

65 а’ bozza' közeLlévö kaszálló rét mustais Klaslrom

Mezönek мишень ‘ ‚

V1459. Eszt. l-lugy regenten vara vólt, 65 Szilágyì

Ersébethez Hóllós Mátyás Király annyához tartuzott',

ki- tetszik Máfyás Királynak azon adom'ányì leveléb'c'il,

melly által ‚‚ Zápulya Imre Klnts- Tartójának, Deák

„ Balás, Lászlo fia fìának а’ Tokai Уйти, 65 Uradal

„ mat ajándékozta, ’s а’ töb‘bi érdèrnei között azt- is

„ mundgyat hogy Aszszunypàtaki várnak, melly az

‚, ö annyáhuz tartozandó vala, Purkolábja lévén, azon

„ várat az ostrumlóknak fel nem ad‘ta. Budán mín
„ den Банке!‘ iirmepe után псы/5611‘: mixen/,£1459

’
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Eszt. Ez-is meg eräsitì Zápolyiak eredetét, mellyet 1136

csa Vármegyének le irásában'§. 99. Zápolya Miklóssal ‚

1461. Eszt. Aszsz’onyPatakLKamarás GróH'al, eIé ad.

tuk; Hunnyadiaknak pedig Nagy Bányán sokáig fel.

állott e’ háza,.melly az ellenség áhal-is nagy becs

ben tartatott. Kéttség kìvi'il akkor építtetett', ìnidön ama

hires Hös Hunnyady János 1445. Eszt. ezen Tisza

mellyéki részeknek Kormányozója vala. §. 55.

1468. Eszt. ` Mátyás Király bérben adá a’ bányák

nak miveltetését, s'r'it a’ pénz verést is а’ lakosoknak ‘

15,000. arany forintba. _Város Lev. Tár.

y 1469 Eszt. Azon Király meg engedt'e: hogy mi

vel Aszszonypatak Várossa a’ Havasalfôldi Oláhoknak

ki csapásai áitai` sok károkat szenved,mag`át körůl

sántzohathas'sa, köfalakkal k‘érittethesse, és bástyákkal

meg erösíthesse. l `

1472. Eszt‘ Azon Kîräly ezen városnak сну-де!

met adott: hogy annak meg erösittésére , és az uttzák
пай kövel való ki rakására Va.’ héti vásárra bé jì'ivöY min

den szekérlöl еду pénzt „мы“. У’Ыцй; erös` kö'

falakkal, és mély sántzokkal köríil véve, mellyekbe

mindenkor- annyi ‘Як! lehetett bocsátani, a’4 mcnnyitV

a’ szükség kivánt. Két Те! vonó Kapui vóltak, дву

mint a’ НМ, és Magyar úttzai Kapuk. Ezen erös kö

falak 1672 Eszt. lerontattak, a’ mint alább látni fogjuk.

1475. Eszt. Azon Kixfály Aszszony-Pataka Vá

rossát az Ország gyülé'sre Királyi levelével* meg hivta.

Város Lev. Tár.  -

1479- Eszt. Azon Király az Aszszony-Patakî 5211

>csöknek meg engèdte: hogy magok каши Czéhet

álhttsanak, és azon s`zabadsággal. és Aki váltsággal,

mint a’ Budâi Szütsök éllyenek. Város Lev Tár.

‹ 1490. Eszt. Albert Lengyel Királyi Herczeg мы

reménysége szerént Magyar Királynak nem választa

tott,l 8000. Lengyel Kaxonáìval ezen váro-t meg 14

madta, és f’el prédálta, n’ báttya Il. Ulaszló Királf

szánakudván sorsokon. ‚ . -

1 492,. ,
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1492. "Eszt. Aszszonypataki Kamarássinak meg

tîltotta: hogy a’ vîdéki bort, vagy sert árultatás végett

oda bé ne vigyenek, de а’ korxsmáltatásnak szabadsá

g'a а’ városnál maradgyon. Város Lev. Tár.

Azon Eszt. Bzíthory I'stván Ország Birája elött

pere folytt Béltheki Drágffy Bertalannak ÍAszszony'Pa»

`takì Polgárok ellen, a’ peres erdöknek haszón vétele

нём. А’ mellyben az' Országbîrája azt itólte: hogy

af Рейсы erdö, melly Aszszony vPanker; és Felsö  Bá

nya között Aszszony~Pataka värossának, a’ Kôvári

Várhoz `tau'lzozandó erdöknek haszon vételét engedìélç

meg ugyan Drágfìak a.’ Városnak, de folyó áron. Ежи

per folyál 1505. Eszt. az Ország Tanátsa eleibe fel

lyebb vitetvén, el végeztetett: hcgy а’ mennyiben а’ Kö

мы Várhoz tartozan'dó erdöknek haszon vét'ele a’ bá

nyáknak szïikséges lenne, ez_is uékie'k, és a.’ mész

könek` ásása Lajos Kiráiytól adatott szabadságî levelek

szerxint három mértf‘öldnyire meg engedtessen, éè ennek

véghez vitelére, ’s az három mért Földnyi határoknak

ki iegyeztetéséne Váradi Káptalan ki ki'ild'eiett. Ezen

levél  is Aszszony-patakán lévö Kìrályi Várról emlékezik.

Királyi Bamara. Lev. Tár. / '

lAzon Eszt. Az Egyházïpárt fogói мыть eránt

is pei-ek vólt. сыну Mìklós, Benedeknek ña П Ulasz

ló Királytól nyertt bátorságossá tévö levelet (Азь‘еси

tutorías) hogy még akkor életben lévö Plebánosnak

halálávaL Aszszony-Patakán Megyés Pap lehessen.

Azomba, meg halálozott Filep nevezeti'i Város Plebá

nossa., a.’ Уайт-09:51:11‘ мы: I. Lajos Királynak szabad

sági levele szerént meg vetvén Csáky Miklóst, Megyés

Papjoknak Chepely Benedeket, az Egyházy törvények

Де!“ Tudóssát, ée Hanthaì Prépostot „Нажимай.

Innet tehát per támadott, gnellynek el itéßését [151152

ló Kìnály Péterre Kalocsai Ersekre bízta, a’ ki látván

‘ 1. Laios'Királynak levelét, annak не)‘: szerént а’ ki

nevezö hatalmat tovább-is a’ város mellet hagyta.

1508. Eszt. Nagy-‘Bänyaî péri'z verésre Fel-Vi

gyázó vólt Thurzó János,\a’ 'mint azon Eszt. veretett

aranyokon meg láttzìk a’ neven N. B. J. T. az az:

Nagy- Ba'nya. Thurzó János.

1500. и

‘r
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1550. Eszt. A’ Mohácsi veszedelem Lután Zápolyl

>Jánosxmk birtokában j‘utott.

1551. Eszt. Mártonossi György Püspök í‘neg ölettet

vén , a? Nagy-Bányai Kastélyban tartózkodó Péter Deák ‚

azon Kastélynak Porkolábját Parnassy ~Györgyöt egy

nehány czimborás pársaìval incselkedve el nyomván; Kas‘

tald Fö~Vezémek kedveskedett a’ Kamarának jövedel

méböl 655; Márk veretlen ezüstel, 12. Pisçt arannyal,

чет pénzïil 4556 forìnttal, a’ mint Túdós Engéll irja.

Melly lettéért ll’étex‘ Deákot a’ Nagyyßányai lakosok

meg támadván meg öl1;ék,'à’ jószágát el foglalták, de

Gelou ’Si'gmond Bányászî Tisztnek közben jáxfásávál

«le csillapítauak, és 4Ferdina’md. Felség hivségére 116

dúltak, а’ mint „ azon- Csász'ár, ’s Király Gelou

‚, ’Sigmondnak Aszszony-Patakán lévö Tisztnek 1555..

‚‚ Eszt. irtt levelével' tudtára adta. a’ maga tertzését: —

„ hogy ezen Várost le csillapította, és hívségére 116
‚, ditotta., ’s egyszersmînd megigéçte: hogyI maga Ше

„- jébe jószággal meg jutalmazza hivségét. пи Bátho

ry András Fö-Ispánynak: hogy Aszszony» Fatakának

Kastéllyát öltalma alá vegye. 71. lrtt az ujjqman

lett Erdélyi Vajdáknak-’sz hogy némelly ágyúkat azon

kastélynák Jédelméœ száumsamk. Magának~is A52-
szony - Palakának irttv: „ hogy hìvek maradgyanak, 65

„ а’ melly jószágot Péter Deáktól el foglaltak, azt ai

‚, árváìnak adgyák viszsza, mivel senkínek rövidségét

‚, nem kìvánnya, kivált az árvákét, kikre mindenüt

„ különös gondgya vala. (Be szép ki Í‘ejezés еду Or

sza’glótól!) A’ mint а’ Királyi Könyvböl ezekkt fel

jegyeztiik. `
1

1555. Eszt.- Midön Gyularalva helységnek, ¿e `

Nyirjessì pusztának határjai ‚ járattak, Nagy¢Bánya
lVairossa. Élcskò" nevezetü fordúló îránt ellent mondott.

/

Lelesz, Konv. l

1560. Eszt. Nagy  65 Felsì'i-Bánya Balassa Мепу- ‹

hármak Királyi adománnyal adatott, a’ ki ottan Inh-1

vánff'y. ’ ‘

15.64. Eszt. ~`So1nlyai Báthory Istvánnak, 5251111

п16гпа1‹ meg vétele >után Kapukat nyìtmt, és fr! - ad-v

ta magát. lstv.> 22. Könyv. és Тогда Nap. Könyv.

‚ 1565.
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1565. Észt. Sehv'vendi Lázá1` Czászárî Vezér ‘152

sza vette. §. 78. ' ‹ ‘

Azon Eszt. K_hielman András Császári parantso

latból ezen városnak, mellyett Hungaris'che Кейсы“!

nal: nevez, bányáit meg низ, és az aranyat, ’s сып

tet böven termöknek találván,r javaslotta а’ Csràîszár#v

nak: ho y Német Birodalomból küldgyöq a’ .bányák

mivelésé ez értö embqïeket, a’ különös birlokosoktól

szedgye el а’ bányakat, "s nagyobb haszonnal maga

mivcllesse. ‹ \ l

1566. Észt. Torday János Tisztartó- a’ Bányászì

hivatalnak eIé adá: hogy noha a’ Kapnyìkí bányák

igen gazdagok, de nem miveltetheti а’ kóborló latrok

nak félelme miatt, azért vagy örzö Katonaságot lçért,

' шаду` hogy ezen bányák köxl‘i'il sántzoltassanak.

1567. Eszt. Fel -bomolván Császár 6 Felsége, és

Zápolya'ïîános ’Sigmund ваш: а’ békesség, Nagy
/Bányát Zápolya ostrom .alá vette. A’ kVároá azonnal

f'el-ladta magát, de az‘erölsséget, mellyet Balassa épi

жен, Schvendi jobban meg erösitette, mind addig vé

delmezték, még abban1a’ puska por történetböl Те!

gyúlván, háromszáználjöbb örzö katonáit meg emész

Lette. Akkor-ìs nagy gyúlladás esvén, noha. szóval,Í

és ígéretekkel az erösségnek fel-adására ké'sztettek, Еп

kább шаман egy lábig el vészni, mint sem а’ Ki~

rályokhoz tarto'zó hiteket meg szegnì. ‚А’ mintìs a’

Sokasággal köri'íl “yétetvémigen véres gyözedelm'et en

детей az ellenségnek, úgy hogy János ’Sigmondnak

2000. Katonái ezen véres ostromban el estck. A’ Ma~ ,

gyar Katonák Kapitánny'a vólt Sávolyi Tamás; a’ Néme

teké Gróf' Leonárd. Az erösséget Zápolya. f‘öldig e011-I "

tarta, а.’ Váçoat Bornemisza Benedeknek kormányozá

sára bízta. Isthv. 24. Könyv. `

1571. Eszt. Findeìsen András Bányászi Tiszt elé~

adá: hogy Aszszonypataki Bányákat nem mìvelheti az

Oláhoknak Iatorsága miatt, azért bátorságos 4115190:

banhelyheztessenek, ’s az el "ha'gyatott Thurzó Её‘

nya újra „шишек.

P ' 1572.

.-.A-.1».
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‚ 1572. Eszt. Ispány, máskép yCzeller Kelemennek

‚еду Nemes ülést Makszimilián] Császár Nagy-ßányán

ajándékozott. 1

1572. Eszt. Karácsondy Gergely Nagy-Bányára

való nép ámitó а’ népet fel Мышка, de Debreczenbe

f'eje vétetett. lsthv. és Timon 22o. lap. ‚ ‘

. 1575. Eszt. Székely Miliály Királyi Tanátsos fel irá:

hògy az Aszszony  Pataki , és _ Felsö  Bányai bányák

gazdagok ugyan az агапу, 65 ez'tist erekkel, de а’ Bányá

sziV Tisztyei gondatlanolr, az ércz olvasztók tudatla

nok, azért a’ Körmöczi Bányáról kért serényebb, és

tanúltabb férfiakat.

1576. Eszt. Oroszy'Anna Nagy-Bányán-egy Ne

шея ülést Királyi adomámlyal nyert. Lelesz Ko'nv.

1577. Eszt. Hasonlóképen Bagotay Balás egy Ne

шея ülést. Lelesz Кот’.

1580. E521. B11111015» 1511/5111 Léngyel Kirányai Nagy,

és Fels‘c'i-Bánya a’ Szathmári erösségért el-cseréltet

tek. §. 171.

À1588. Eszt. Báthori Sigmund ÍErdélyi Fejedelem,

Ñagy- és Felsö - Bányai , Kapnyiki , és Lapossi araay , l

és czüst bányáit Báró Herberstein Felioiánnak vesz|;en

dönként fizettendö 55160. Tallérba. három esztendöre

‚ kl bérlette‘úgy: ‚, hdgy a’ Nagyvere'm nevczeti'i bá

~„ nyájára különös gondgy-a légyen‘, a’ veretlen aranyat,
,‚ és ezi'ist'o‘t а’ lGörógóknek vagy Havas alFöldére el

„ ne adgya, 'és hògy Erdély ellen valami csalárd igye

„' kezettel ne törekedgyen. ‘

159511521. Nagy-Bänyänak birtokában az Er

délyi Fejedelem frigykötés szerént meg, erösíttetett.

1599. Eszt. Ezen Városnak szöllös hegyein bor

olly böven termett: hogy a.’ Város részére jövôdézma.

telt 6405 köböl bort. Város Jegyzö Könyv.

I i 1608. Es'gt. Az Ország gyi'ilésére Királyi levél inel

let't, midîin Rudólf' Császár le tévén az Ország kor

` a ’ mán

`
/
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mannyát, azt Mátyás tes‘tvére’nek által adta, a’ Над)"

Banyaiak meg hivattak. Kaprinay l. lûött. 295. Slap.

‘ 1612. Esat. Bányászati‘rendtattás‘aikat Báthory Gai»y

bor Erdélynek, és Havas ali‘ôldnek Fejedelme, Erde.

mes, és Betsületes Benedek Deáknak, ’s Fö- Birónak,

és a’ többi hites‘ Polgároknak, azonkivïil Nemzetes Li_

sibona GellértnekV Nagy- és Felsö- Bánya várossaiban

lévö Bainyászi Fö-Tiszttyének‘részére, elébb ki rendelttî

Biztosok által megl határozva, meg erössitette. Szeben

Várossában 27. Majusban 1612 Eszt. A’ mint azo-kat

Tudós Schwartner Jel-flevelii (Diplomatz'ca) munkájá~

han 591. lap. ki-adta.

Azon 1612. Eszt.'Nagy-Bányát a’ CsászáriVezé

rek Magyar Országhoz f‘oglalni akarták, Ade a’ Török

Császár nem engedte, a’ mint NigroniAndrás а’ Kon-v

stantinápolyi követségében rendesen Deákul le i'rja, ’s

általunk f'ordittatott szóról szóra e’ képen : „ 1612 Eszt.'

‚‚ 27. Decemb. két Magyarok Nassufl" Bassához Bethlen

„ Gábol‘tól hoztak Magyar nyelven irott levelet, melly

„ ált`a| felentette : Ihogy az Erdélynek széleíre kiilclettek

„ Némef, és Magyar két Vezérek, a.’ kik Erdélyhez

‚, 1а‘1’102а11016 Nagy» Bánya Várossát el foglalták. Melly

„ clolog bé jelentetvén а’ Török Császárnak, ez nagy

„ haragra Бег-112611611 mondá: hát hìszen tegna i паров

,‚ a’ Keresztény Császárnak Követtye szemtii szembe

‚‚ mondá nékem, hogy a’ Béke köl'és szentül meg tar

,‚ tatik, 65 ha lészen a’ határokon valami villongás,

„ а2 nem fegyverrel, de barátságos l-evelezéssel el- vé

„ geztetik, most pedig ezen erîiszakos foglalás tudlom- _

„ ra adatik. Hivasd minclgyárt Te Bassa a’ Némct Kö- l

bé jelenesed` A’ mint azonnal llét Csiauzok jövén

hozzám ,-engem ‚а’ Dévzínba idéztek. Meg jelentem

nagy félelemmel, ’s ottan` szokçís szerént le ülvén,

a’ Nagy-Vezérv elolvasta elöttem Bethlen Gabor lef

velét, az`t усы/611 110226: innet addig el nem mégy,

még ezen eröszakoskodásnak okát nem adod, hogy

azonnal a’ Sultánt eránta tudosithassam. Meg réf

mi'iltem ezekre eleinten, de az után meg bátoroclott

‚, szívvel e’ képen feleltem: nem kel adni_hi1elt min

„ gyárt ezen hazugságnak, én 'tudomz hogy az én Fel~

` P. 2 — „ sé

833333333
vetet, tud meg az okát, és Feleletét azonnal nékrm.
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séges Kegyelmes Umm а’ béke -kötéásel ellenkez'ôg

nem cselekszik. Talán azon Város yvalami más Ma

gyar Urasághoz adomány vagy meg vétel által,

vagy talán nem-is Erdélyhez tartozandó , azért hir

telenkedni nem kell, még hiteles Atudósitzist nem

vesziink ez craint.. Ha az én Fclséges Uram meg

szegte a’ béke kötést, nem elle'nz'em: hogy azon

nal engemet ’ йгге, ` porra mozsárba öszve ищет‘!

Ezeket halván, szelid штата! Felele: irjál мм: а’

Те Császárodnalf, én шагам-15 kiild‘ók а’ te levél

hordóddal egy Cgiauzt; de „мы; ottan шишек

szerént ne tartóztassátok, merk ten fogsz érette la

kolrìi! .El-kiildöttem tehát Drqgomán társomat б

Felségéhez, Yés már készen “так а" drága пунш:

börök, mellyek Felséges Uramnak ajándékul készit

тетей, de Bethlen Gábor leve‘le az_ el külcléseket

meg geitolta, s'c'itt BethlenI Gábornak küldettek Tö

rök segìtö seregek, а’ mint ez craint köln:v rendelése

Soha, mondván,

néktek nem engedgyük Erdély tartományát, és ha.

а’ Magyarokat a’ magok szabadságìba háb‘orgattyá

yunk a’ Zitva-torokî béke kötéslül

azonnal el állani. Keményen szememre hányván а’

Fö-Vezér-is: mint ha Felséges Császárom` a’ M3'

gyarok t'ámadásait okúl vetvén, `шока‘: szabadságiktól'

meg fosztanì igyekeznék, és Воду én negyven ezer‘

aranyat hoztam vólna Konstántinópolyba el (‘впада

tás véget: hogy а’ маёуагойпрй segittségétůl а’

а’ Fényes Portát el vonnyam. En pedig esküvéssel

fogadtam: hogy semmi ‘sints e’,do_logban, és elek

Bethlen Gábornak merö költemén'yei.

1614.l vEszt! Kiss. Lukács Királyî` 'l'a1r1áts'.`os.` ¿s

Raysz János Lajstronfozó elé adák: hsgy Gentzvár

` nevezetïi bánya jó állapotban van, Nagy- Gyepel le
Vomlásnak veszedelmébe forog,

Ki.:  Cycpe'lybe 74’

munkások f'áradoznak, és érczet bi'iven ád , van mellet
`lte Её: kerekü új'malom, Kovács miihely 15. Koyács

csal, ércz töri'i alkotmány`48. так‘. Рейсы: bánya el

hagyatott, noha igen `gazdag, de Lisibona mivelteté

sét fel-válalta. Лиц-55 vanngk két töri'i malmòk, ¿S
I Kovács mühely. Ezen fel irásra. ‘a’ nevezettI bányák

Her

1
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Herberstein Feliciánnak három ezer forint haszon bér

lésbe ki adatlak. \

‚ 1615. Eszt.. Nagy- B‘ányának. bírtoka eránt az Ег

delyi Fejedelem‘mel tartott még a’ villongzás.V` Mert

Bethlen Gábor а’ Nagy  Szombathì eggyezésben  is

Nagy-Banyät kivánta `magának viszsza adatnyi; de fe

leleti'il adatott: hegy Csafszár ö Felsége ez eránt at’y

maga igazságához ragaszkodik.,

l 1624. Csak ugyan Nagy-Banya Várossa, Felsö

Banyával eggyült különös Királyi adománnyal Bethlen

Gábornak által adatott, és azokban törvényesen bé ik- ’

tartatou. L_elesz. Кот‘.`
l

' Ez-is a’ Nagy-Verem nevezeti'í bányát,v ’s a’ pénz

Чет Házat a’ Városnak bérben ki adta. Város Lev.

`ár. ‘

Az 911 Eszt. Felsö~ Bánya Vár0ssának Somoshegyi

erdö Ki rályi adománnyakadatott. Lelesz. Konv.

‚_ 1650- Eszt. Nagy-Ba'nya Várossának pedig Orosz

Ujf'alusi helység. Lelesz. Końv. ‚ \

1641. Eszt. Azòn Városnak két házai fel-Szaba

ditattak’. ’ '
\

1

1645. Eszt. A’ Linczi eggyezésben Nagy és Fel
sö-Bánya Rákóczy iGyörgy Fejedelemnek, СМ!‘ Beth

len István, e’s Péter magvaszakadiával által adatott,
másnak igaza fent maradván. A ‘

1648. Eszt._Azok11ak 11111611.1113“ bé штаты. Le.

lesz. Konv. ' ‚

1661. Eszt. Váradot a’ Törökök те; vévén Nagy

ы, Ёе15б-В6пуа1ай, sok „мы; má“ а’ Budai szej.

di Achmet Bassától tiz ezer Taléron váltották fel рази

rirásokat, és hògy azoknak hód'oltyai ~leszr1ek, eskü-~

véssel` magokat le kötélezték. Szegedy Mihály jegy. a’

Vái‘os,> és a’ Ref'ormáta. Templom anya Kö'nyvében:

„ Ennek emlékezetére az _óltától {орт még ma-is

1

l
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‚‚ minden esztendöben Augustusnak elsö napja barom

„ szori lsteni tisztelettel meg innepeltetik.

1664, Eszt. Vasvárnál köttetett békesség szerérit I.

Leupold Császárnak ezen Városok viszsza adattak.

1665. Eszt. Mikolay Boldisár Királyi. jóvá hagyás

aal Nagy-Banyan egy házat vett. Lelesz. Konv.

1669. Eszt. Nagy-Bánya Szabad Királyi Várusnak

részére tanú vallatás tétetett; hogy Musda'ly- Pata/fa

választya p’ határát Szaszár, és Fellö-Misztóthfalú

helységektöl. Lelesz. Konv.

I ‚

1672. Eszt. A’ nvughatatlan Magyarokat védelme

zö/Erclélyi hadaknak'magokat f'el adták, de

f(

soldo Hadi Vezérek ,` ’s az örzö Katonáik el szökvén ,

nem csak kemény veréssel öket meg büntették,’ de nagy

1675 Eszt. rajtuk menvén Spank; Spork, és Stras->

badi adóval s'arczólták, és m'egint nem régen épültt -

erösségét le runtották , mellynek az emlékezetét a.’

l/¿z'r-úttzdnak nevezetében még f'ent tartyák. Kette- '

ler 44. Könyv. Kazy 5. Кап. 178. lap. `

1 1674. Eszt. MittermayerY LeupoldA pénzverésnek

Mestiere, Hartung Miklós, és Járossy István Bányászi

Tlsztek eléadák: hogy Felrxctc bányzíban viz f‘akaclván,

azt csatornyán le szivárogtattyák, és hogy Habcrszak,

Kif. Capel, Göntzvdr, Kz'iszeg, és Stomhauz bányá»

kat ö Felsége részére el fuglaltaik, а,’ löbbiek Рей;

mivelésre nem alkalmatusak. Azért

v1675. Eszt. Múltt viszszontagságokba félbe sza.

kasztott Bányák 'mivelése a’ Császáriak által nagy ha

szdnnal elé vétetett. lKazy 5. költ. 178. lap N. B. be.

ti’ikkel bélyegezett aranyai igen szépek vóltak.

1677A. VEszt. Wesselényillstván a’- nyughatatlanok

.Vezére, az Erdélyi, Franczia, Lengyel’, 65 Tatár 11a-i

dakkal ezen .városoykat megint el f‘oglalta, az óltároka!

fel ‘счёта, а’ Bányászì Tisztek'et tömlöczre hányatta,

. Bor
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Borsy .'Iános Katolikus Pa'pot ki hajtatta. Kazy 5. КБ“.

202. lap.y ’

y1678. Èszt. A’ nyughatatlanok Bethun Franczià

kémlevövel, és ingerlövel a’ hadnak továbbì folytatá

sáról tanátsot, és_ gyülekezetet Nagy-Báll'yán tartot- ’

tak. Kazy 5. kótt.l 211. lap.k

'1685. Eszt. ,Tökölyi Imre a’. Török‘óktì'il el fogat

tatván, I. Leopold Császárnak hivségére hódoltak.

1687'. Eszt. Az O'rszág gyülése elött panasz tête

ген: l'logyl Nagy «Bányán a’- Templom, a’ Plébania, l

az Oskolák, és az Ispitály a’ He‘Format'usoktól el fog

laltatott, а.’ Jesuvitak, és a’ Barátok bé hozaßtattak.

1705. Èszt. II. Rákóczy Ferencz hada el foglalta.

Kollinovich kéz iratt. .

.s

i 1.710. Eszt. А‘1 Dög halál itten nagyonuralkodott,

úgy hogy a’ lakósoknak nagy része ki hóltt.

1711. `Eszt. A’ törvényes Kîrályának meg hodoltt.

i 1715.1`Eszt.

Bányához tartózandó harminczad áll~íttatott.

1717. Eszt. A’ kirohanó Tatárokkal Bagossy Lász

ló Nagy-Bárayánál meg iìtközött, és нём: а’ város

mellett minden kár‘tétel nélki'ìl el ment'ek. §, 105.

„ Mellynek háiá adással való emlékezetére‘minden esz

‚‚ tendöben`Augustus utólsó napjához leg közelebb

91, I Törvény. Felsö  Bányán. Na‘gy

l 1

„ eseridö Vasárnapon háromszori lsteni tisztelet tarta- `

„ tik. Reform. Templ.- Anya Könyv,

1759. Eszt Lippert Gabor vólt a’ pénz vere'snek

Császári Mestere. —

‚ 1776. Eszt. A’ Magyar y('J'rszági tudományok ál

lap’ottya tiz keriiletekre osztatván, а’ Nagy-Báriyai

vólt az eggyik, melly az után a’ NagyVáradival

eggyesittetett. ` › `

1805- 21. Julius. Nagy-Bányának vólt nevezetes

наша, midöny af Magyarok [elette szeretett Nádor Is

' pán

— —:‘-———ъ—ь>‘-.Бь\щ`1‚ . Y" ‚ Y ` .__ »_ i n '
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`pánn'yal Jósef' ör’o'kös Császári, ’s"Királyi'Heyrczìeg meg

látogatta. ‚А’ város határától 56. válogatóft Várqssi

lovasokból álló sereg-Maholányi lstván Város 151-195)’

zöjének vezérlé'se alan késérte.» A’ Bor-Patak vizén

lév'c'í hid fönél| а’ Bányabéli Fö~Tisztség, és a’ VároS

nak ki rendeltyei köszöniötték, a’ városon kivi'il $110!

tak a’ Báhyászok Bányászi öltözetbe égö mécsekkel,

és` muzsika zengéssel'. Utánnok a’ Czéhes Mester em

>bel-eig, és a’ Városi polgárok két iászlóval. YA’ hid

úttzai kapú elött a’ Vzíros Fö-'Birája Maholáńyi Fe

rencz а’ Tanáttsal idvezlette. Ezeket követték: а’ Рар

Säg, az Eskütt közönség, 24.r módosan fel-käésziîltf

koszorús Szi'izök‘, a’ Tanitók, és а’ t’anulók. Dél` után

‘ ö Hérczegsége kilkocsizott Alsó-'Fernez-elyre, a’ hol

a’ kohokat; ’s az lérczek olvasztásához tartozó aglkoti

mányokat, NagyBaÍnyán a’ pénzverö Найти, az Anya

Templomot, a’ város Leveles~Tárját5 és régi`szabad

ság leveleit, готы» а’ tömlöczöket", 65 a’ rab 1162г

kat meg szemlélxe. Дате meg világositatott az egészv

Város, а’ Város házánál illyen égö гей‘ irással:

\

\

Iosmnm! › '‚ ‚

5т1вг15 TVE REGIE. ` ‘

’.rIßI PnIMo INGREDIENTI l

"VT VIVASL, `

nIvvLINI mcimvn ст“?

Az‘ az .~

Jó’sEF!

",- '— KI KözINKBE A' RIBÁLYI"

‘ HÃzBóL LEG EL'c'íszön Jösz,`

‘f ‚ ÉLJ! I

кат MoNDJÁK NAGY-BÁNYA

LAKossAI.

\ I ‚

Másod nap Felsö-Bány'a felé útazott. _
v ï

A’ Hormyi törvényeink Nagy -és lfelsö ~ Bányáról

e’ képen emlékeznek: Nagy» Bánya, máskép’ As'zszony

Pataka Bánya város a’ Királynak‘ el-idegeniteüieteâlen

.. . l ~
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jŕ'uszágihoz -tartozìk 5. 1514. Cttan а’ Királyî Kamárá

aok и] bányákat nem `miveltethettek. 9. 1519. sem Kì~

rzílyi haszon vételeket nem 'gyakorolhatták 8. 1519., А’

Kastéllya széjjel hányatott. 17. 1567. Az Erdélyi Feje» "

delmek által biratolt. 1595. Béke‘kötés S. 2. А: ö vil
Ilongás alatt lévö határjai `Erdély felé' rendeltt; Bîztos~

ság által el igazilattak. 41. 1658. A’ szökevény 1013136.

gyokat adgya viszsza 48. 1618. A’ Plébánossának jö'

vedelme meg visgáltatott: hogy abból hadak tartassa- ì

nak. 14. 1525. Fngoly kezesàei а’ Szathinári hadi pa

rantsoló által el bocsátottak. 57. 168|. Az ö Követtye

Baummeìster János a’ Bányás'zati dolgokban a’ hazá- `

Ynak ki reudeltetlve Vólt. 67. 1791. Mlképen ottan a1"v

Kamarások a’ báhyákat mivellye'k? és ‚аэ Bányászoknak

az eleséget szolgáltassák? б Felsége Tanáœossai el ren

delték. 14. Bach. 1581. Panaszsza a’ pénz venö hivatal

elleh el intéztetett. 5o. |751. Az itélö' hatalom f'elöl a"
Bányászati itélö székk'el való villongása meg издана

10H. 4o. 1,765. Talérokon, és kis-pénzeken kìvûl Her?

berstein Ur másf’éle pénzt nem verethetett. 19. ,1618.

Ottan, és Fels'ö-Bányán harminczad állittatott. 91. `1715.

Ennek-is 'nevezetçs Temploma, és Szerzetes há

Zal v’a1á11ak,'és vannak. '

I Az Anya Tomploma Sz. István tiszteletérè szentel- `_ ‚

Ye, igen Felséges régi Gothussi épůler'vala faragptt

köböl , сайта tornáczokkal. ’

_ A’ lakósok úgy vélekednek f'elöle: hogy ama.

halhatatlan emlékezetfl Magyar‘Hös Hqnnyady János

építette, de omladékos marádványi sokkal régibb al

kotmányra штампа!“ és az Ok~levelek  is felöle‘ túl

“а: Нцппу’аду János idejénl szóllanak, mini fellyebb 1422.=
Eszt. Tamás Egri Püspöknek rendelése. I. Lajos Ki-v

l‘ŕíly` alatt 1547. Eszt. épülttnek ìenni láltzìk, általunk

_ dé adott adományì’levelének 15; 16. Tzikkelyei sze

rént, a’ hol némel-y dézmà, és `Baînyai jövedëìmek ép'ů

lettyére .rendeltetqeln ` ` 1 ’

Hajdanì MegyésPapjait, kiknek 1525. Евы‘; 14.

t'örv'ényszerin; igen nevezetes vólt a’ jövedelmek» csak

ezeket 151 nyomozhattuk: 1

- — ‘34% '
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1547. Eszt. Iános, I. Laios Királynak különös

Káplánnya, a’ `ki a.’ Város szabadságì levelében fellyebb

explittetik. ‚ —

1402. Eszt. Tybay Péter. Kapx‘inay z. kön.

54g. lap. ` ` '

1429. Csápy Pé'ter. Lelesz. Кот’.

1490. Filep.

~ 1495. Chepely-Benedek, mimffeuyebb.

1538. Eszt. Az Evangyelikusok által el foglalta
l топ; а’ mint a.’ Templem Anya Könyvében f’el jegyez

telen.

161g. Eszt. A’ Tornya meg ujjittatott. Templom

Anya Könyv.

1675. Eszt. A’ KatholiIcusoknalc vìszszá Маши.‘

1677. Eszt. Plebánossa vólt Borsy János, mint

fellyebb, és meginl: az Evangyelikusuk által viszszs'.

vétetett. ‘

1687. Eszt. A’ Katholikusok viszszá f‘oglalták»

mint fellyebb. `

1692. Eszt. JESUS’Társaságabéli Szerzeteseknek

¿Ital adatott e’ képen: hogy 11163` Egyházì megyés

Papja nem rendeltetik, apnak csak gondviselöjì Iegyc

nek, a’ mint alább fogjukqátnì. .

 \

` 1705. Eszt. A’ Széchéńyî mezì'in Канат": gyiile

kezetben a’ Rákóczy Ferencz követöi által el végezte

‘си: ‚, hogy a’ Nagy Bányai Заем: 15шйц’1‘етр10т‘

„ adattassék hozzá чаю pertinentiajival a’ ней/"На

„ Confessión Iévöknek, Szent Miklós Temploma рейд;

„ тагарЦоп a' Katholikus Status kezénél, тепутг‘а

„ épíilclére tartozik adni az ott мы Magistratus 50o»

„ Rforimor, a’ Katholikus Plébánosnak pedig méltózta

„ tik a’ Méltóságos Fejedelem fundatìót adni. Szellt

„ Márton Temploma pedig ugyan ottan légyen a1. All“

Банана. Confessión lévöké , а’ Nagy-Banya Város

:i sa тайна, melly Ispotály malomnak нежный‘, és.

u

az ahQz való jövedelmek vétetöflgyenek1 е} a’ Eater

‘ ’ - n c’

I
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‚‚ Jesuitáktól, e's Minoritáktól, és resignáltassanák а.’

'„ Nagy -Bányai Magistratus kezéhez pro administra

„ tiòne, mellyböl tartassanak a’ szegények , kik az

‚, Ispotályba 1652пе1‹‚›а2о1‹ pe'dig promiscue sine discri

„ mine religionis .acceptáltassanak~ A’ drézma ред‘;

„ cum Xenodochio, et beneficiis a’ Helvet. Confessión

„ lévöké.
1

1712. Eszt'. A’ Szatllmári béke k'ótés után ismét

a’ Szepesi Kamara által az Evangyelikusoktól el vétet

vén a’ девы/11:11 Alyák gondviselésére bizatott.

1772. Eszt. `lllyen, és utólsó gondviselö „Тени/11:11 А

Papja vólt Puchperger Mátyás.

1775. Eszt. A’,Jesuvita Szerzetnek el t‘órlésével ‘

Egri megyés Plebánosok ide rendeltettek. Azomban

1769.ŕ Eszt. 26. August. Nagy  Bánya-Várossánalc

ezen öreg Temploma menk'c'i iités által Tornyával, is

gyönyöri'iségesöt harangokkal, és órával eggyiit el
égvén; ‚ ' f

1781. Eszt. 8. Febr. A’ Jesi1vitáknak vólt Tem

plomát II. Jósef’ Császár a’ városnak által adatta, a’

Királyi Személyt viselö vólt Becsky László Al Ispá11,

a.’ Császárnak a"Képe' az oltárnál a’ Királyi széken

felyîil helyheztetve láttzatott, melly mellett а’ Királyi'

személyt viselö, és a.’ városnak megyés lPapja Суп’

roki- Edelsbacher Miklós két óldalról i'iltek, "s a’ Tem

Idig kösz'ńnetet tévén ö Felséginek a.’ mozsároknak

durrogásai, és а’ Muzsika szerszámoknak zengedezé.

plomot а’ városnak által adták. A’ váròsiiakßirája pe-y

sei között téged [пап ditsérünk el énekeltetett. Most“

a’ Szathmári Piispöki Megyéhez tartoz‘ik, Homolyák

_ Hogy a’ Minoriták, az után a’ Sziirké-Barátolc

Klastroma-is vólt ‘itten, azt nem csak Szentiványi а’

Klastromok lajstromába, de azon idöbéli hiteles irók,

úgy mint Pisai'Bertalan 1585. Eszt. irott , és Gonzaga

Ferencz Mántovai Püspök a’ Szent Ferencz Szerzeté-~

nek kezdetéröl Velenczén 1605. Eszta ki adott ‘Шту

. ’ vei

\
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1’е11‹Ье11, nem különgbben v_árady Ferencz 22011152?

2е111е1‹ tartománybéli igazgatója, és Péterl‘f'y Magyar

Egyházi gyülekezet- 2. Részében bizonyittyák.

Azon Szerzetnek 'Krónikájában- is fel l vagyon

jegyézve: hogy ‘

_ 1481. Eszt. Ferencz Atya’ а’ Nagy .Bá11yai I, Cár

gyiánságból tartománybéli elöl járónak választatott.

1500. 1551. 1547. Eszt. Hogy а’ Nagy-Bányai

Anya.- Klastrom vólt (Custodia) és ann'ak igazgatása

alá vóltak ищете а’ Báthori, Szöllösi, Megyesallyai,

és KusalyLKlastt-omok. Hanem _ ‘ ’

1554. Eszt. 11.1111.. ‘má’r ¢1pusz1111m1 менты. м;

` vel a’ f'ellyebb , emlitett Klastromok mar n’ Jenöi, mintAnya-Klastromhoz kaptsoltattakv, a.’ Nagy-Banyai

ról реф; már további lemlékezet uintsen, és hajdani

kegyes lxagyománnya. el enyészett.

A’ Mostanì Nagy-Bányai Minorita Klastrom onnét

‚ >vette eredetét, és nevekedését: hogy.

Bochkay István bizta. -

1406. Eszt. Omechin `11111011 Nagy Bányai‘Tanáts-l

béli Polgár, Geród, máskép Tóth~ f'alú nevezetů hely~

séget те; vett'ôoo. arany forinton.'Mellyet '

1408. Eszt. Általar Nagy-Ban án funda'ltt Ispi

tálynak , ’5 melette épitett Szent Mi lós Templomának

hagyta; hogy a'__Városi Tanátsnak igazgatása alatt

légyen. _ _

1450. Eszt. ’Simonrd Király Maithé- Papnak , a‘zon

Ispitály /gondviselöjének esedezésére.

` Я

1556. Eszt. I. ‘Ferdinand Császár , ée K’irály.

1557. Eszt.. Isabella._ Zápolyanak özve'gye. '

1580. Eszt. Báthory Ist‘ván Lengyal Országi Ki

rály ezen kegyes hagyományt meg erösitették. De ezt

`1605. Eszt. Az Evangyelikusoknak gondviselésére

1 687.
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1687. Eszt. I. Leopold Császzíry Biztosokat ki rqn- .A

де!!! Gróf Csáky/ István, Ország Fö-Biráját, és felsö

részeinek Fö- Vezérét,'Gróf` Barkóczy Ferenczet , Me- '

zei Hadi-Veíért, \és Báró Károlyi Lászlót Зимний“!

Fö-Ispányt, a’ kik az Katholìkusoknak hajdani Tem

plomait ki nyomozzák, és azoknak viszszá adgyák.

Nagy-Báuyán ‚мы; ollyan három Templomot Sz. István,

SZ. Márton, és Sz. Miklós tîszteletére épi’ìlieket visz

sza имей, és azoknak kettejét a’ Jesuvita atyáknak

által adtákg' а’ harmadikra, úgy mint Szent Miklós

Templprnára а’ Minorita Atyák jelentették magokat,

és azt Ceród Tóthf`aluyal, az Ispitályhoz tartozandó

malommal, sz'r'illökkel, és rétekkel, noha a7 Jesuvita

Atyák élelmek ez által kevesedvén, nagyon ellenz'eE`-“‘"

НЧ‘, Bononiai Poeti Konstantin, вишни: Markeznek,

a’ Szerzet elöljárójának közbenvetése ‘által I. Leopold.A

Csáiszártól adomány képen meg-is nyerték, 1692. Esz_t.

б. Majusba Doricli Mìklós Prépost, é's Egri Kanònok

mint Káptalan bizonysága, és Becsky György Kii'ályi

ember által törvényesen bé iktattak, ’s a’ Templom

Segrestyéje' mellett épi'iltt egy fa házikóba lakást vet- '

lek. De' › ›

1704. Eszt.' П. Rákóczy Ferenez támaclásában

nem а’ Hitìiek gyi'ilölségéböl (mivel a’ támadásnak fe

je sok követöivel Katholikus vólt) har/lem hogy kiil~

földiek vóltak, és az lsten igéjét nem annyai nyelven

a’ népnek hirclették; Zurbrucken Domonkos Gárgyián,

Poth Ferencz, Winter Mihály, és Nettenstrein Apolli

nar Atyák, sok csúfságokkal а’ pajkos Kuruczok Юга!’ ‚‚

illettetvén, Opnét ki 'hajtattak. А’ mint ez eránt Krapff

Leopold János Ferencz ki Марат‘: Tiszmek Posony- ~

bal 4. April. 1708: Eszt. adatott bizonyság levelét

olvaStuk. Azértds ‚

1706. E_szt. Jeszenszky Benedeket ,

\ 1710. Eszt. Kelemen 1,)idák Atyát, Magyai` 9231г

iësi'i fiakat Grárgyiánoknak ide rendelvén, Báró Кё

I‘Olyi Sándor Fö- Ispány мы elöbbeni hajlékokat viez
szá nyerték.Í ‘

`‚
‹ Vólt
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Vólt 'ezen Kelemen` Didák `а’ 1е; nevezetesebb

Atyák közzîil , a’ ki akkor Nagy-Banyán uralkodó dög'‘

halálban, minden ‘tartózkodás nélkül hárorn eszten

бей; а’ népnek sz‘olgáltt, még életében sok csudákkal

штаты, 65 mint bóldoginamak (Bcatgßcatus) most

ìs Цыган‘ a’ Miskóltzi sir bóltban мамаша“ teste.

y1711. Eszt. Azon Kelemen Didák esedezésére VI.

Károly Császár-is meg erösitette kegyes hagyornányo- ‘

kat: hogy a’ magok tartásán kiviil hat szegényeket- is

Vaz Ispitályban gyámolitani tartózzanak.

1749. Eszt. Jesuvita Atyák, rnint а’ Plébániának

gondviselöji nem akartäk а’ Mmorita. Atyáknak enged

11i az Ispitályban meg holtaknak temettetéiét; de

1755. Eszt. А’ Megyés l’iispìikl továbbis a’ Mi

.norita Atyák mellett hagyta.

1754.` Eszt. Geród -Tótf'alut minden köz adó Н

zetéstöl menté tenni akarták, de Maria Theresia Dics‘r’L

Császáŕné ezen tèrh viselést helyben hagyván, ennek

ki pótolására 200. forintal esztendönkint hagyományo

kat öregbítette. ` `

`1111111111 „вы нём több kegyes hagyományokból.,

~ és a’ Sz. Misékre aján'lott pénzekböl értékek, 65 а’

Klastromjok-is a’ Szerzetnek pénzén vásá'roltatolt he;

lyen Brodányi Károly Gárgyìányok alatt 1791. Eszt.

csínos formara fel  épültt. .

Most az Atyák közziil az eggyik a’ Nemzeti, má

.sik a’ Deák nyelv tudománybe'li lskolák'at tanitani tar

‚ так.

Ezen Klastromnak elöljárói vezetéky név szerént

vóltak: 1689. Eszt.~B0l1za. 1690.' Baaben. 1696. Ha
nusovszky. 1698. Нант‘. 1700. Tilicz. V1702. Zurbrucken.

1706. Jeszenszky. 1710. Kelemen. 1715. Winter.> 1714.

Kovács. >1716. Kelemen. 1717. 1720.1725. Barabás.

1718. 1725, Leukes. ‘1728. Belleváry. 1729. 1758. Веп
kö. 1755. 1750. László. A1741.1ì`erenczy. 1745.Ádán1.

‚ 1744. Hartay. 1745. Dudás.l 1747. Csengery. 1748. Kom

P“
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pat-ics. 1755. Kiss.' 1755. 1767. Szmolnik. 1758. Sza

bó. 1761. Hansuth` 1762. 1777. Petro. 1765. Sziley.

1766. Szep‘essy. 1770. 1780. Hajduk. 17.74. Miksy. 1732

Sztanya. 1785. Paál. .1791. Brodányi. 180o. Boda.' l

1808. Brodányi.

_A’ JÉSUS Társaságabéli atyákat a’ már meg ne

vezett Templomokra i’igyelö Biztusság 1687. Eszt. Nagy

Bányára bé hozta, hanem ugyan azen Eszt. az Ország

gyiilésén panasz tétetvén: „ hogy .Bányán a’Templom,

'„ а’ Plébánia, а2 Ispnály, а2 1510151, Geród T6111- —

,‚ 1`а1111’а1, a’ malommal, és а’ 110111611 dézmával. el

„_foglaltattak, csak ‘

1691. Eszt.` Ezek. craint Királyi jóvá hagyó leve

let I. Leopold Császártól nyerhettek, illyen ki í’ejezés

Sel: 1, hogy Felsége, szivére vévén az igaz Katho

„ 111‹а Himek ezeken a.’ részeken lett meg allyasodását,

„ tekintvén: hogy Nagy  Bányán most f'ent álló Tem

„ plomok, regenten mind az Katholikusok által épi
‚‚ tettek, Szent István Magyarok elsöy Kìrállyárìak,` ’s

„ Apostolának, és SzentMártun‘nak tiszteletére szentel

„ ve vóltak, tekintvéna'` Megyés Egri, Püsp'óknek

„ Fenessy Györgynek esedezését, és a’ JESUS Társa

„ ságabéli Atyáknak búzgulkudását, kiket а1215а2‘1’111ь

‚, nek 'terjesztésében, az jó erköltsöknek, ’s 111601116.

„ nyoknak gyarapításában mindeniitt’böven 911111161

,‚ csözni szemlél, emlitett Biztusságnak az által adását

‚, jóvá hadgya, e’s a’ nevezett Templomukat, az IskO

„ lákkal, a’ Frédikátorok házaival, szt'illökkel,malmok

‚‚ kal, dézmával, Ravasz Ferencz Atyának, mint а:

„ Nagy- ßányai Jesuviták elöl járóiának, ’s áitala a

‚, meg nevezett Szerzetnek által adgya. Bécsben 2o.
„1Juliusb. 1691. Eszt. .Lelesz. Konv. N. betii.A 5o.Szam.

aatt. 1

1692. Eszt. Peclig bé iktattattak. Melly iktató lle

vél'mivel annyai nyel’vünken iratott, és az egész Sör

ténetnek rendét foglallya magában, azt szóról szóra

ide által irtuk: „ 1692. die 1o. Mensis Julii. Kegyel
„ mes Urunk ¿"5y Felsége Statntorium mandatulna mel

„ lett, Szathmár Vármegyében‘lévö Nagy- Bánya ne

„ v'ů Városban, mi а’ Leleszi Konventbéli Pater Szatli

. „ má.
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„ min' János, et Homo Regius Komlóssy'Márton , ki

„ menvén az Nagy Bányai ‘lj‘tesidentiában Куб Pater

‚‚ Jesuviták instantiájára: hogy Felsége Donátióìa

„ szerént, az ottan lévô Sz. îMzirton tiszteségére épît

„ шеи Templomban, egyszer’smìnd Prédikátorok,

„ Kámorok, Mesterek házaiban, és possessiojokban,

és_azokhoz tartozandó, akár melly névvel nevezen

„ d6 iókban, és gyiimöltsökben,_ és minden névveI

„ nevezendö Pertinentiáiban örökì‘isön étatuálnok. Ezek

‚‚ köziìl nevezetesen a’ Sz. Márton Templomáhòz tartu

'„ zo házban, mellyben némelly Bainyászok laknak, ki

„ nem régen (а’ mint magok a’ benne lakók oretenus

„ meg vallották) ‘hogy' Lutherános Prédikátor. ‘lakó

helye v'ólt; a’ mint hogy stafuáltukfis more соп

sveto, et ordinario. Ennek f‘elette statuáltuk egy

szer’smind jure tantum administratorio a’ Szent lstván

tiszteségére építtetett Parochiale Templomban-is,

vés ahoz tartozó mindernl jószágokban, hozzá tarlo

zandó possessriókban, C-lenodiumokban, apparamen

lumokban, malmokban, dézmákban,' rétekben, és

„`minden névvel nevezendö hozzá tartozó,'és ennek

„' el'c'itte eleitöl года tartòzott minden javaiban, 16“:
„ ldelmeihen, hogy ezeket administrálnák bizonyos

i, idökîg. А’ fellyebb рас“; meg irtt Sz. István {132

„ teségére épitettetett parochialis Eeclesiához (ut рта

„ tenditur) tartoznak," úgy`mint a’ mostani Nagy

„ Bánya Várossának _Tanátsháza , és“ a’ Szaszár vìnzén

МУЗ két köre f'orgó malomnak4 fele, mellyet testamen

„ tomban hagyott Sz. Istvá‘n tiszteségére építtetett

„ Templomhoz meg holt Balássy Ferencz , és Nagy

‚‚ Bánya várossa határán lévö két darab' Kagzálló rétet,

„ ismet azon városnak „вышедшая való bor 662

‚, mát, melly-ís a’ Sz István Templomához tartózik,

„ ugyan azon Templomhoz- tartozó .Clen0diumokat,
/

„ apparamehtumokat, é's mindern névvel nevezendö,

l)

,i

’D

‚Э

‚З

D

’i

9)

„/

‚ „ а’ vagy nevezhetö pertinentiákat- eum` literalibus in

,‚ strumentis ad praedictam Ecclesiam S. Stephani per

‚‚ tinentibus, vel pertinere valentibus. lsmét 'ugyan

‘„ azon meg nevezett Sz. Istváu Templomához f'undátio

„ szerént tartozó Fi‘lsö  alsó-k'ózép három ui faluk

„ ban, é's\‘l.énárd пей? f'aluban némely ide alább

„ meg Я": Személyek elött, úgy mint coram Genero

‚,_ sis Dominis Matthi'a Echesìo. S. C. R. M. metallica

‚ ‚ ' ‚, rum

~

e
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‚, rum fodinarum Inspectore, Item c'oram Joanne

„ Christiane Preysheider S. С. R. M. Domus mone

„tariae Qverdien, Item Daniele Schramans S. C._

„ R. M. montanorum Obequitatore, Item Joanne Taf

„ mássy S. C. B. M. Tricesimae Nagy-Bänyaiensin

‚, Contrascriba, Item Michaele A‘ythay, et Stephano

„ Gyulay Nobilibus Nagy-Bänyaiensibus e Comitala
‚, Szathmáriensi. Kik elött'ds elsöbbe'n a’ pénz ver?)I

„ úttzában lévö Sz. Мёд-коп Ecclesiájához tartozó 1162

‚, hoz menvén, elötlünk az ajtókat, és kapukat bé 26:

ták, belöl emberekkel muniálván semmiképen bé

nem eresztettenek, az ö Felsége parantsolatlyának

nem engedtenek, mellyek közül Principalìs lévén

Proszner Mihály Augusilmnae` Conf‘essìpnis véle va

ló adjunctussival. Mind azon álral azon funduson

lévö némely épi'ilethez el-éx‘vén,> azt meg fogván

kezünkel, az Nagy- Bányai Tiszt. Páter дети/тис

nak statuáltuk, Kapuit, 65 ajtait bé petsé'telvén; ki~

nek-is nem obtemperálván , az eggyik petsétet az aj

tóról le szakasztván , ki,\’s bé Низкий‘, és egyszer

’smind поп statutiónak contradieáltanak a’ ‘f'eliîl

meg nevczet Proszner Miháiy adjunctus ‘дней/211

egyiitt, kiket mi -is tisztünk szerént, az ö Fel-«ege

Mandatuma tenora szerin: ad Aulam Regiam evo

caltunk: hogy ottan tizenöt nap alatt compareál

ván, Contradictiójoknak helyf's ratióját /kegyelmes

Urunk ö Felsége személye >elött adhassák. Midön

pedig a’_ Sz. István Templomáhcz tartozó házhoz

(melly mostan a’ Városnak T~anátsháza) m‘entünk vól

na, és az Nagy-Báriya Várossa Tanáltsa~is 1511111

valoda érkezvén', meg nevì‘zett Nagy-Bányai Tiszt.

I,

vw.

‚.\‚\.ггг_гегг=гггэггг

zat a’ Sz. Islván Templomához tartozó, mindçn név

vel nevezendö jókban, 6:1 jószágnkban вышедший ,

tozó klenodiumokban, litteralis ìnstrumentumokban,

a’ feliil megirt Felsö  Közép- Alsó - Ujf'a'lukban , és

Lénard nevü f‘aluban , Balassy Ferencztöl Testamen

gó malomnak felében, és `azon Templomhoz tartozó

borok dézmájában, ‘Еду а’ Skólához tartozó Biblio.

tékában, és` mind` egyebekben, a’ mik lehetnének

pertinentìájokban, melly statutiót halvám az Nagy

’ Q ‚‚ в‘

веееггввззгвгг

Páter Jesuvitákat statuáltuk soienniter, és azon há~ l ’

specialiter рейд; azon Sz. lstván Temploma'hoz tar~_

tomban hagyott, а’ Szaszár vizén Iévö két köre Гоп‘
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Bányaî Tanátß, riéìhelly közüllök.,l a’ mint поп Та

nátsbéli emberti’ii hallottuk, adott másólmak olly ta»

nátsot: hogy minket az Palota ablakzin ki hánnának,

‘némely реф; nit, illetlen, és mocskos szókkal illet

vén, kik közül való Tóldi Mikiós; e’zek utánna lát

ván a’ Tanáts magának respiriumot kéi'vén, har-mad

napig kénszeritett minket, hogy azon házbul ki men

nyünk (melly dolgot akkoron mi nem cselekedtük)

hogy magok literale documentumokat meg kereshet

nék, és nékünk próducáihatnák, mind az fellyebb

meg nevezett jók, és jószágok feiöl; ezekre jó le

het fogadással-is kötelezték magokat, mind.Ä azon

által mind ezekben semmìt nem eifectuáltàxjxak, ércz_

vén kevés igazságokat; hanem harmad nap el jöL-én

`(az migh minden nap azon város házában embe' ì

rünk vólt) gz város képében némeiy Tanátsból val()

személvyek hozzánk jöttenek, kik közül vóltanak Pen

zö György Senator primarius, Enyedy Sámuel, Уй

ros hites Noxariussa, több Concivis Polgár lársával

contradicáitanak ióllebet az ö Fcisége Donátiójának

tenera azt tartya: hogy 1c‘is'c'ibem cum Iiteris au»

thenticis., ante tempora' Рота, etfvioienta emana

tis, mind а’ felyi’il meg й‘! jókhoz, és jószágok

hoz lévö igazságokat elöttünk meg mutassák, `és

addig contradicálni ne mérészellyenck; de mind
az .ßáltal ezeket coritemŕiailvári"contradicáltamik,` ki-l

ket пай-15 az ö Felsége mandat'uma tenora Szerint

evocáltunk: hogy ö Felsége szeméiye elött, l5 nap

ra személlyek szerint meg jelenvén, contradictiójok

nak hathatós ОМ: adgyák. Meily coritradîctio után
az Város f'egyveresen Pkészen vólt, és a’ tornyok

bau vrigyáztatván,I hogy 'ha ö ellenek az harmadik

11apon lett contradictie után valamit tentálnánk, e1

lenünk áilanának. Harmadszor statuáituk а’ 520":

[stván Templornában, és ahoz tartozó két darabvka.

szzilló rétekben, és boi' dézmákban jure 'administran

torio nemine contradicente. Annak fclettç a’ Szent

Márton Templomában, mellyet ennek elölte az A11

gustaj Conf'essio birt, ismét a’ két Prédìka'torok há

zokban, a’ holot mo/stan a’ Residentia. vàgyon, és

ismét а’ Scholában, azokhnziartozó egész Fundus

sival pure sratuáltuk,~ nemine contradicénle. 4Le~

lesz Konv.

1696.
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1696, Eszt. `.Iesuvìta Atyák ezen kegyes' hagyo

mányát nagy töke pénzel, és ujinntan épitett lakó he

lyekkel hövitette Mátyásovszky László NitruiA Püspök ,

és Királyì Udvari Magyar Kanlzellár, kik yitten КМ

öztt nevezeteà vólt néhai Kalatay Ferem'z, az .ntán

Tábori F5 Pap, Dicsö lL Jósef' Császárnak ‘a’ Péter- _

vári útazásában úlí tärsa, 'és gyóntató attya, vég ére

Nagy éx'demül Váradi Püspök,

I 1775. Eszt. A’ Jesuvlìták Szerzettye el törŕ'illetvén,

és a’ Sz. Istváp tìszteségére épültt öreg templom men

kö ütés által el égvén; ` 1 `

|781. Eszt. A.’ Szent Márton Temploma Egri Me.

gyés Papnak által adatott, mint fellyebbb

\

A’ Ref'ormátusoknak a’ Várnson ШИН, az úgy ne.

‘танец l-lid Kapú e'lött egészen l fäból 'lévö' mnstanî

fl‘emploma mìkor épittetett légyen? mutattya .az‘ a’

Templom közepéu kereszgi'il vonatott meste'r gerendán

МУЗ irás. „ Császa'ri, ’s Királyi kegyelméböl Dic-s6

„ Leopold Császzírnak, leg kegyelmessebb Urunkna'k

„'vagyon vallássának/szabad gyakorlása Nagy  Bányai

'„ Helvetica Confessión lévö Ekklesiának 1692. Eszt. és

‚‚ nyugszìk szárnyaì alatt VJ. Károly Császárnak, ’s

„ Kìrálynak, JESUS Krìstusban leg kegyelmessebb

‚, Urunknak 1722. E\szt. ‘ —

Ebbe a’vTemplomba van egy sodrott‘wfekete se

]yemböl (Izimerével, ’s arany brtükkel ke'szi'illt Zászló

ezzel az irással: A’ maga attyának emlékezelére csiqál

„ ища Zombory ’Sgmond, a’ Nagy- Bányai 'Réforma

„ ta .Ekklesiának` 1757. Eszt.

Ezen kîvïìl találtatnak Czimerek стык! az irá.

„мы: ’ —

1. ‚, Czimere Méltóságos Aszszonynalc‘ Báró Var

„ gyassi Daniel özvegye'nek, néhai Hadadì Báró Wes

„ seléuyi lstván szülöttyének, 1721,.Eszt. meg hal-a

„ 1775. 28. April. ’

l ц Q 2 я’

x ‚ l

{Знай nagy hasznával Iskolákat tanilottak. A’ 'I‘an‘1ók~ ‚

»
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2. „ Czimere Jeles, és Méltósägos Aszszonynak,

„ sziiletett Római Sz. ßirodalom Gx'ófnéjána‘k Széki

„ Teleky Susánnának , Богов-‚1121161 Báró Когда. György,

„ ö Csáuzári, ’s Kiráiyi Frlségek Kamarássaj ’s beläö

‚, titkos 'l‘anátsossa hitvessének. `9. gyerm’ekeinek annya

„ vólt, meg hala Sz. Csehen 1778. 15. Mart. életének

„ 46. Eszt. ‚ Y

‘ 5. ‚‚ Ösi czimere „мы, 1115.11 Манту» Gx'óf

‚, Bethleni Bethlen Gergely Urnak, ki-is sziiletett ezen

„ folyó századnak 18. Eszt. Mind Заем havának~1'4.

„ napján, és ez árnyék világban 72. esztendökig, 8.

„ hólnapokig, ’s‘ két napokig катя: életének véget ve

ß

‚_‚ ‘Eszt. az Orszag gyi’ilése alatt. " l I

4. ,‚ Ösi Czimere Méltóságosll, ’s Tekintetes Úrnak

„ Gróf’ ßethlen Lajosnak, iffiúságábart 14, Esztendi'ikig

„ serény Katonának. Sziiletett 1715. meg hólt 1779

„_ 14. Juliusb. életének 64. Eszt. ' -

Harriiinczadó, Sóház, PénzI чек-25 ház, Anya, és

‚Нежный Oskola, és Posta-is vagyon i’tten.~ ‘A’ Lakes

sai Magyarok, Németek, Oláh0k„és Tótok, Bómai

Katholika, Reforináta, Lutherána, Ó hiti'i Görög val

Маша!“ minden Майские!‘ maga tulajdon Templo

ma. Kiilömbf'éle kézi mesterségeken МИН; vvasból, és

atzélból 1.115111111111111/.1111-1. készitenek, nevezetesek az

asztali kések., mellyek igen папы‘, yélesek, és- а’ ve~

vök elött‘kedvesek. A’ szöllö Imivelést, és дамам.

got-is jó igyekezettel folytattya'k, ’s javaikat helyben

könnyen el-adhattyák. —

1 A’ Városnak Czimere, és petset'tye ábrázol érczel

bányát, két ól'clalról csákány'okkal álló Bányászokkal,
\

`tetejér1'1485. Eszt. a’ kerïiletén: Sigi/lum um'tum Go

thussi гей irással.

` Van ezen.Városnak lzép négy szegi'i tágas pitit

tza, melyhöl а.’ négy f`ö [тайн-а vagyon menetel.r Ré"

gi Szász lakossaì, hogy a’ vános lupus hel'yen Май.
vén pintzéket ta1°tl1z111sana1k,-a’ И: járást‘i'öld alatt lévö

tsöveken щекам‘ а’ városból a’ Szaszár vizéîw'

me 

tett‘ Kolòsvárt, Sz, Iván Начата!‘ 16, napjän .1791. '
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mellyet 3k Vasser- Saa/mak neveztek, utánnok pedíg

а’ Magyarok Vastag Zad/mak hivják. Az'ç'i maradvá

~nyok `а’ városon végi‘g menö, és még némely 111126101

is el ‘vitetett víz árkok. A’ város hid ‘úttzai kapuja k6

falait mossa szìnte a’ Szaaza'r vìze, 65‘ az ezen lév'c'i

егбз épületi'i hido'n mennek bé а" чйговЬа’, mellyen

.két lisztelö malmai vagynak а’ városnak, azon túl egy

nehány lépésnyire foly a’ Fernezely vize, szép, tiszta,

¿s a’ leg ìobb `ìvó viz,_ 'ezen-i2 egy lisztelö malom

van, alól az ércz törö aikotmányok, f'ellyebb a’ he

gyek közt ezen vizben pisztrangokat halásznak. Szi'il
lö hegyeiknek nevei: Е11 Ivölgy, Копи, Tükörhegy

Bánya óldal, Virág hegy, Fogliagymás, Köallya, Vc

resviz, Kollátos, Kalandos, Vas- CsatoraI .Fendely,

Détsén, Szent vér képe, Fejér-út, Bor-Patak, Jerikó,

és‘Paprád, délre f‘eküsznek, és )'ó asztali bort terme

nek. A’ völgyekbe szép források buzzognak, neveze

„тьмы: а’ Szent János tsorgóia, Felsö-és alsó vas

tsatornya, és az Ozesi tsorgó, mellyek igen jó izů,

hicleg', és friss italt adnak a’ nyári hévségben el lan

lcadtt munkásoknak. A’ bor pataki szöll'f'ik alatt van, '

igen jó savanyú viz, melly mind magába, mind ki

vált borral igen jó kedves ital, és kiilönös orvosló
has-zna. vagyon. Szénát term'c’i re’ttyeik igen iók. A"v

gyüm'c'ilcs termés-is nagy hasznokra szolgál. Aszaltt

Szilvájok mindeniítt igen hires, mellyrész szerint [16.

.linkának- is f‘ózettetik. Ezek felett igen jó izi'i alma,

`kórtvély, kajszin, 65 öszi baraczk, Cseresnye~, Мозг:

polya. berekenye, é_s Barkócz‘a böven lterem. Kivált

а’ Се521е11уе fzik a’ Bérczeit na‘gyon kedvellik, igen

‘mag nsra, és vastagra nönek, és századokig el tartanak.

Erdelyel, Marmar-oslal‘, és az Avassal határos bérczei-fëi hóld formara mennek, 65 tifilgy,| .láv0r, Bikk, Szil, ' 'Y

gyertya'n,l hars, és imitt ainott körök f‘ákkal bövelkedi»

nek.' Nevezetessêbb hegyei a’ köves bércz, Pleskay

‘Bx-eza, és Rozsály, m`ellyeknek teteién szép térséges

legelök, és a’ leg iobb italú források vagynak, és or

vosló fi'ivek." Találtatnak bennek ‘эдак-15, úgy mint

Szarvasok, Özek, vad sertések, medvék, farkasok',

rókák, hyúlak, és ritkábban Nyestek. A.’ szárnyas

állatokbólrl’ekete, sárga, csergö, csipegö, húros, fe

`nyö, és vizi rigók, erdei Sncpfek, Czászár mada

'rak, foglyok, és Fait-Tyúkok. A’ Városnak vagynalc

négy

1
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`néggy egész', és f‘él Радий, úgymint Felsö- Fernezely, "

Felsö-és Alsó Uìfalu, lLénzird f`z1l1i, és Lapos-Bzi~

nyának `fiele része. _‚, l'. Károly Király 1529. E`szt. Ju

„lnius n'egyedik Kalendáián, Gróf' Carardnak, Asz

„ sz'ony- Рамка, és Felsö-Bánya városolcbirájának

„ aìándikr-»zoit-egy nagy erd‘c'it, МЫ!‘ пёПсШ мы, és
„ а’ nevezett városok vköz‘o'tt f'ekvöt: hogy annak fájìt

„ k1 vágván, azoknak helyén Majorokat, ’s paraszt há~

„`z'x~kar épíihessen. Mellyek meg népesedvén helysé

„ gekké lett:k. l
д

мы Уёгозпай határán f'ekvö érczes ‘bányáknak

állnpnt'yáról ‚ és viszszontagságiról, àzokra Fel -vigyá

zó 'l'isztség1öl, és annak éru'emes F6 igazgatóiától 5ze_

leczki Szeleczky János.y Urtól, а’ Magyar Kira’lyi Ud

vari K_amarán Felsége Tanáttsnssától jeles tuclósi

tást щиты‘, melly rövideden ebböl АН: ‚

_Hogy а’ Nagy- Bányai keri'iletben máŕ а’ leg ré

gibb idökben а’ bányak mivelése 'virágzot'tJ az -a’

leg régibb Jel- levelekbi'il ki гений. '

' 1547. Евы. I. Laì'os Kìrály levelét clé adtuk: hogy

Aszszonypataka a’ Ba'nyák sziikségér‘e ‘чума; ramasz fá'

kat а’ szomszéderdökbe vágattatliasson.

y1409. Eszt. ’Sigmund Király emlékezik Aszszony

Pataki ,Bánya vámszedö Gróf‘járól (Comes Urbura

riorum): .`

1476. Eszt. Mátyás Király illy'en Bánya vzímsze

d6 Grófjának Nemes, és вешают Gobel Tamást neve

zi, azonkivi'il а’ Kamarás-Gi‘óf'róbis _emlékezetet tészen.

A’ Város.- is Zazar- Ba’nján‘aì'í, áz 1min Nagy

Ba'nyánalf a’ Királyi Nagy» Bányától id'c'ivel neveztetett.

Fekszikl túdniillik ezen Városnakl és'zaki részén Ssa

szár теми parlyán 15o. 'ólnyi magossa'gú hegy, а’

többi hegyrktöl el választva, melly régentcn Szaszár

Hegynek, az шёл Nagy- [Жертв/ц utóllyára а’ rajta

fel állitatott f'ezůletröl Kereszt-Hegynek neveztete/tt,

és ez alatt vagyon a’ leg régib idöktölfjhíres Királyi

.Nagy-Bánfa ,' melly `Nagy- Vcre-mnek-ìs hivatotÄb

l

`



vca) száz és több aranyat ád, azért nagy
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Abban két f‘ö erek mennek. 5. 4. és 8. lzí’bnyil 526

lességre nap kelettöl nap nyugot,'és déltöl Eszak felé

hanyatlók, ’s közöttök’mennö kissebb erecskék. Ezek

ben még `

ból, melly az arany termö tüzkövel (pyrz'tes aunfar)

elegyes, arany, és veres, fekete, ’s hamúszìni'i сайт:

érczek ásanatnak olly bövséggel: hogy, mivel a’ Bá

nyászi mérték szerént egy u_ncz‘a két latot tészen, az

el >választott ásványoknak mázsája többet száz lath

(ultra 100 semiuncias) ezüstnél’, márkja Рей; (Mar

" munkával,

50k bányászok, ’s ásatott al-likak által, _ Szaszár ‘1126

Mk láthatárja (horizon) szerént annyira miveltetik:

hogy már belöl a’ hegynek rettenetes nagy ílìregje 16:

tzik. A’ régiek 500. esztendök elött, Szaszár vizének

lzíthatáriánI alól ásták‘, és azért 80. 'óles mélységi'i

iiregje ezen bányának vizzel meg töltt, vagy az ellen

ség által bétöltetett.

1555. Eszt. Elé adás mútattya: hogy ezen Királyi

Nagy-Bänyához tartoztak egy örökös: vagy-is a’ Ki

rályi örökséghez tartozó all- lik (Cuniculus ‘шелк!!

гагйц‘) 674. ölnyi hpszszaságú, más sok óldalaslagg,l

meni'i tsatorna'kkal, kútakkal, Istolyokkal (Stolnae) és

al-lyukak‘kal, mellyek vagy a’ levegönek. bé bocsá

tása , vagyfa’ vizeknek'ki meríttése, vagy az ásványok

nak ki huziísa kedvéért ásattattak, és‘kiilön külön ne

vekkel: putcus novas, oblatìonz‘s temporz's, Cerasi,

anscrum, hirundz'num, znonz'alfum, Stein - drut,

Varló, az az: Uj, idö ajánlás, Cseresnye, lúd, f'ecske,

Apácza, Kö - 52е;, `varló gyermeknek neveztettek.

Tartoztak ezen bányához те; a’ Fernezcly vizén zilli

'tott 14. ércz törö malmok, 206. ütökkel, és öt ércz

olvasztó Kemenczék.

195466. Eszt. A’ Török háborńban ezek a’ mesterségeä’

tsinálmányok mind el pusztítattak, a.’ bányák erŕiszak

kal reá haitatott keresztény rabok által hol b'é há

nyattak, hol le rontattak , hol szántszánclékkal bé bocsá.

toit vízzel el horìttattak, а’ mint az akkori Bányászali

j hivatalnak elöadásamútattya.

1.051.' ‘

most-is a’ Kalcedoni Köböl, vagy-is Kvarcz~ '
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151e, Nagy~verem, Kis-Gyöpel, és Gönczvár nevû '

` csak a'.
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1571. Eszt. Vizmeritö eszközök aíital a.’ viz ezen

bányából annyira ki merittetett: hogy а’ Királyi örök

‚еды: tartuzó Istoly 447. ölnyire Те! nyittalott, de 224.

öluyire le roskadott. Akkori idöben csak a’ régi sal

lakok (Scariae) olvasztattak, egyébb mivelése реф;

a’ ßányáknak Её"): szakadott. _

1575. Eszt. Feigel Péter Vízmérö, és Királyi Biz

tus, módot találtt a’ v'íznek ki merittésében, és ezen

bányáknak ki tisztitásában, de a’ munka igen k'öltsé

ges lévén, azt javallutta: hogy Felsö Magyar Ország

Kapú szám szerént két esztendö alatt ezen шведы

le баса". n 1

1601. Eszt. Ezen bányának mivelésére rend-eltet

tek 81. Bányászok.

1648. Eszt. Rákóczy Györgynek Biztussai elé “ИК:

Gattinevezetü Orvos a’ Bányáknak haszon bér

bányákat ez által nagyon el rontotta.: hogy

régi sallaknak maradványit keresvén keresztîil kasul

furkálta, és a’ támaszt‘ékokat fel égette, rAzért Кайф.

czy György fej vesztés Май: meg parantsoha: hogy

a’ régi sallakok maradványit keresgélni, ’I ki szedni '

зоны se mérészellye.

`1660` Eszt. Ö Felsége birtokában jutván ezen bá

nyák, a’ Királyi bányászok (та) nem miveltettek, ha

. nem a’ kinek tettzett, minden Mark ezůstöl Fél tallért,

minden márk aranytól három aranyat le fizetvén, ásat-y

hat'ta., és az ásványokat magának meg мышца.

p

1669. Eszt. A’ Bányák живёт el pusztúltak.

1676. Eszt. A’ háborgó hazafiak a’ Királyi órök-`

Séghez tartozó Istoly: megint bé hainták, le çiönt‘ogeb

ték„ ’s vizzel el-borították. ~

1765. Eszt. щ örökös ali -lyìk a’ Városlmz kö

zelebb , a’ Városnak ‚‘ ’s más Blánya mivelöknek társa.

saigában ásatni kezdetett, és 5o. eszlendeig tartó ásás,

— és a.’ vizeknekÀ ki meritése шёл-а.‘ régiV bánya шагаю

kel
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kel eggyelittet'ett-Jolly nagy lhaszonnal: Воду a’ viz me

ritö eìzközök segedelmével a’ régi b'ányáknak menése,

és hézagja mindenütt mivelhetövé ‘темп.

1555. Eszt. A’ Bányászati 20. törvény szerént n’

Nagy-ßányai öll 'három Budai singel; foglaltt magá~

ban, melly sing a’ mostani Bécsi réfnek 2.', részét

teszi. Az aranynak, és eziistnek mértékje vólt min

denkor .Márk szerént`, а" régi Magyar Kira’lyok alatt
a` BudaiI Bányai márk (Marca montana) vólt 72.arany

forint, az után‘az Ostriai Királyok alatt vólt Kölni

(Colonz'ensís) és Prágai Mark. 1760. Eszt. Maria The

rezia Királyné bé hozta a’ Bécsi маты. А’ Kölni

Márk nyomott 16. lótott, vagy -is 455:. hors szemet,

(grana) a’ mostani Bécsi Márk annyival nagyobb:_ _

hogy 6. Kölni Márk 5. Bécsì Marko: lészen. Simon

chin/159. lap. '

1591'. 1660. Eszt. Ezen Bányák csak haszon bér

iésben ki adattak.' Illyen haszon bérlök vóltak 1601.

Eszt Lisibona Gellérth, utánna Wagen, és Báróì

Herberst'ein. ‘

A’ ' Bányák el hagyattatásának oka vólt a’ hábo~

rús idökön МИН, а’ pénznek sziiki, melly miatt а‘

11111111.1501. nem fìzettethe'uek.

A’ régi pénz ver‘c’i lhzíz csak fából арт" , a’ mos

‘ай 17341759. Eszt. 20,784. for. 55. kr. költse'ggel
r

fel állínamit., és 1782. Eszt. meg Abövinetett. Ez elötl:

mészáfrszék szabadsága vólt, de 1751. 5o. törvény által

el ~ töröltetett. \

A’ veretlen ar‘anynak, él eziìstnek, mid'c'in pénz

te ‘61151011,- illyen ára vólt:

1566.11.21. 1. Márk .am 11101.11. .

detto 1. vert aranyat nyomó y

nehézség   — - —  -Rfon 1. ‘1611.52.

1575. 1. Márk eziisb-   -Rfon 6. 

detto 1- Mark ara11y ь - - Rfor. 71. 'dem a8»

f _. " Y 1601.

n
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1601. 1. Márk cziìst-  — -Rf'cm 8. 

detto 1. Arany nyomadék-Rfbr. 1. den. 5o.

4 1608. 1. Márk ezüst - - ЧКГог. 8. den. 5o.

депо 1. Márk~arany 68. vert arany.

1614. 1. Márk ezüst 81} Tallér. I

detto 1. Márk aräny 68. vert arany. ' .

1674. 1. -Márk aranyból чек-еще": Rf‘or. 224. kr. 25.*y

dettlo 1. Márk ezüstböl Tnllérokba. Rf’or. 16. kr. 42.

kisscbb pénzbe Rf‘or. 19. kr. 5o.

idetto х. Márk arany fel “Никон 70. vert aran'yért,

mindeniket 1_;- for.4 számlálvan.

detto l. Márk eziist нашем: 9. Та116гоп,‚т1п‹1е

nike: 1% for. számlálván.

:1676. 1. Márk eziist Rfor. 14. den. 4o.

1681. Egy теги: arányért'Rfor. Э. kr. 5o.. 56. 40.

adatott. ` —

" 1691. detto detto Rf'or. 5. kr. 45'.  ‚

1696. i. Márk ezüst Rfor. 14. den. 4o.

дню 1. Malrk arańv 68. чей: aranyon a.’ Rfor. 4.

(1611.80. számlájyán. _ `

171|. 1. Márk ezüst Rf‘or. 14. den. 40.

1712. detto депо Rf‘ór. 16. ’
I 1758. 1740. detto detto Rf‘or. 2o. kr.5o. ’ Á

detto 1. Márk arany'ßo. vert arany'.

Régentcn _а’ Bányászi ним}! а’ Kamara's Gróí'ok`

¿Ital ignzgattaçott, melly сайте‘: a.’ haszpn bérlök-is

tulajdonitották malgoknak.

‘ 1566. Eszt. Kamarás Gróf' vólt Nagy-Bányán

To'rday János, а’ kìhez.a’ perek fellyebb, 65 töle a’

Királyi személyneki Szëkhez a’ végsö meg határozás

véget vitetßek. Az után fel штат: а’ Bányászati

"Királyi Tanzíts, utóllyára a’ mostani Királyi Fel- vi
gyázó rIfisztség. ‘

`  . ‚ 1748. 'Ã
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1748. Eszt. Leg e155 F5 `- Fel -viîêyázó :Vólt Stai;

beŕhnffer iÀdorján.

175o` Gerstoŕfi' Ferencz.

1764». Gróf' S‘tampff'er Amadé , ki .az utári> másod

Eilöl-külöje vólt a’ Magyar стада Bányászi Fö-hiva

ta na .y ‚

1766. вы Schmidlin Багет.

1774. Nèmes Mitisy Venczel'y;

1735. Báró`Gerliczy Ferencz, most F'f'i-Kag‘iaŕás

Gróf‘, és Kiráiyi valóságos Kamarás.

1798. Fellyebb említett Szeleczky ‚шпон, Császá

ri, ’s Kiráiyi Tamátsm‘h‘À

/
.

Vagynak melette nyólcz Széküiökfvagyds Tábla

ßirák, kik а’ Polgári ‚ és törvényes dolgokat elö ad

Álájà. vannak vettetve ezen Fö- Fel-vigyázó hi

vatainak:

f1» A’ Nagy~ßányai pénz verö ház.

_‘ 2. A’ Périz-Tiär.

5. А’ Tisztai‘tóságok hivatalm‘. _

4. A’ négy érçz próbáló Müheiyek.

в. A’ F6156 — Bányai Bänyászi Tismég.,

` l6. A’ Kapnyiki Tisztség, а’ Köirári Erdélyï Кий‘

16H0 . ‘

7. Az Oláh-Láposi Tisztség, Beisì'i Szólnok Várme- '

gyébe. 1

8. А’ Fernezeiyî Erdös ,‘ és Olvasztó.

9. . ’ Lápos  Bányai ollyas hivatalok.

1o. Az Oláh~Láposi Tisztartóság'. ‘ .

11. A’ vas hámorok, Belsö SzólnokYármegyében. _ `

/l2.

‘1
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12. A’ B01-sai Tisztartólág штаты, Felsö

Bányai, Карты , e’s lîorsai Al -törveny Székek.

I Különös birtokosok általis а’ Nagy-Bányai ha

tárban Bánya bérbe sok bányák mivel’tetnek, а’ Veren

vfizì, Foghagymási, Borpataki, és Firizai völgyekben,

mellyelmek nagy üregei azoknak régiségeket bizoriyit

tyák. Leg gazdagabbak a’ Fekete-Bányai illyen kü

lönös birtokú bányák, nap nyugot felé Nagy - Bánya

lól négy órányìra, mellyekben arannyal,i és ezüstel

‘яма; két’ derék erek mennek. A’ Lápos-Bányai,

Misz Bányai, és Illobaì bányák több rezet, mint ara

nyat, és ezüstöt adnak.

A’ Felsö-Èányai bányákat azon Városnak le irá
Sában elé adgyuk.  i

Eze‘n ásványoknak kemény Kvarcz f‘észkei ez elött

Ш: által lágyitattak , már most puska por мы széjjel

hányattatnak, a’ "(а а’_ meritïi eszközök segedelmével

szüntelen huzattatik, az шёл az ásványok öszye törer
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` Azonkivûl Oláh- Láposon 2. Vas Olvalztó Ke

mentzék, és 4. Hámbrok.

. $- 175. Fclsö‘- Ba’nya. Рейки] Medíua mons (а’

mmt 1547. Eszt. I. Lajós, 1412. Eszt. ’Sigmond Ki

.rályok általneveztetik) régi szabadsággal, ’s ki ‘(Майд

gal biró Királyi Bá'nya Va'ros ;_ iakossai Katholikusok,

ó hltüek , és' Reformátusok, f'ekszik Nagy -Bányához

с5)! mért f‘öldnyire.

\

A Minden viszszontagsági‘kat Nagy-B_ányával еду

Ёогтёп szenvedett, a’ mint fellyebb le ‘Знак; csak

ogy l.

1568. Eszt.-1 Dobó István által birattatott.

‚ 1654. Eszt.' Kìî-Kúl/z, máskép Eresztölillezò" Рог

dúlóii, mellyek Láczfalvaiakkal villongásban vóltak,

Királyi itélö Udvar виза! Felsö - Bányaiaknak itéltetxek.

Lelesz. Konv.

1690. Евы: I.`Leop0ld Császár l25,420. forinton

vette vala те: TudorrLevesjTomoz, I/'anth neve

та, és egyébb bányáit, ’s egyszer’smind nevezetes

szabadságokat is adott a’ polgároknak által , úgy» mint.: ‘

‚, hogy mindenféle adózásoknak, és taksáitatás’oknak

„ terhétöl eze‘ntúl тетей legyenek, szabad Котята“

„ Iatások , mészárszékjek , két Папе“), egy ércz tö

„ rö malmok, és kiilönös olvasztó mühelyek légyen,

„ új bányákat а’ hegyekben kereshessenek, és mivel

„ hessenek, a’ Császári bányáknak mivelésére csak

„ ezen városnak lákossai ford‘íttaçsan‘ak, és a’ bérek

‚‚ nem gabonáúl, de kész 'pénzi’íl fizettessen. A’ Ke

„ reskedésre bé hozandó режимы, csak l'é‘l harminez

„adót fìzessenek. Költt Óstriai Bécs Vzí~'0ssál1an‘

„ 21. .Iuniusban 1690. Eszt. Leopold. m. k. Jáklin Bay

„ lás Tinniniai Püspök.' m. k. Maholányi мы“. n1.k.

мадам ezen Becses várostól á‘llapottya „Гей“ il.

lyen tuclósitást vettünk: ‚

Sjaa

(и
l
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' szabad кашу: privilegia: мм’- Bá‘nya, 15.11151..A

‘Мина a’ leg régibb, 65 ujiabb, Privilegiumaiban

Бедный! Civitas medir' montisnak neveztetik, minden

bizonnyal a’ Város felsö végén fekvö Csúcsos magas_

hegytöl, melly a’ Város petsétjén-is szemléltetik. A’

Város f’ekszik Szathmár Vármegyének napkeleti ré~

szén, Marmaros Vármegyével határos, az úgy neve

ze'tt Bánya hegy tövében.' Határában {Ни/8 hegyei b6

velkednek arany, eziist, rész, ón, vas, czinóber, pis

kólt, biidöskö, galitzkö érczekkel, találtatik Jaspis, és

Ki'S-szén-is. Nevezetesen az aratty, ezüst, rész , és ón

bányák а’ leg régibb privìlegiumoknak й: mutatások

szerént mar |546. Eszt. eli'itt több százakkal hasznosan
miveltettek a’ Város, és lakossai állal , és virágzó ál-l

lapotban vóltak e’ mái napig. Melly miatt-‘is eleitöl

fogvamajd minden Uralkodóktól .kiilömb kiilömb féle

privilegiomokat, szal1adságokat,jussokat, 65 kedvezéseket

nyert a’ város. Kivált ll. Lajos Kìrály 1525. Eszt. „ А’ ha

‚‚ tárok sovány lévc'n, ho'gy a’ ßányák mivelésére, ’

„ mellyb'ôl egyed'ûl keresik élelmeket, alkalmatossab

‚, bak legyenek, minden adózásoknak, taksa fizetések->

‚‚ nek, és Országos segedelmeknek terheitöl menté tet

„' te öket. 1690. Eszt. рейд; а’ város а’ maga saját

‘мну, ezi'ist bányáiát kiiiönös, és Privilegiomá ‘656

lett eggyezés mellett Felsége Fiskussának örökösön

álta'l adtafnyervén (mint fellyebb) ez által a’ többek

' k‘óì‘ótt lakosaira nézve minden névvel `nevezendö rend

szerént, a’ "аду »endkivm való `adóktól, és terhektöl

fel - óldoztatást örökre, mellyekben a’ »_Királyi »Fiskus

— ‘ötet mindenkor'meg óltalmaz'ni, vagy az б t rhét vi.

selni tartozik. Leg nevezetesebbek itten ezen Királyi

bányák köziil Nagy» Bánya, az említett Csúcsos Bá

nya hegy alatt, az után a’ Királyi Borkúthì-Bánya,

melly egy Arés'zben igen széles 14. ölnyire ki игра-66,

de csak ólom érczes, azonkivi'ìl arany, és eziist ereket

foglal magában, 9o. ölnyi m'élységre má‘.- alá ásatott,

és annak nagy viireggiei mutattyák az ö régiségét. Az

arany, és ezüst er1-lé itt-is a’ leg keményebb Ká|ce.

don Kvarczból áaattatnak.` Azomban a’ Királyi bányák

mivelésén Ну?“ а’ Város, és annak Polgáriai-is dol

гашиша!‘ bányákati és ez az élelemnek f'ô ága. A’

magánoá bírtokú bányák Кбит való leg régiebbek,

és most is nevezetesek ezek: а’ minden Зимы‘, és

1' . _ ._ ‚ Сза

.v
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(Бай-526 neven iövö város bányái, Leppen , Szent- Mi

Vliályi, Sz. Háromság, Sz. János, `Ókörßánya, Ente

ген János, Terïibánya, ‘Péter так, V'onti, Gezen,

Район-52 Mihály, Ignátzì, Malhaei, El-bánya, Sz.

‚МЫ, ’s több а’ féle, annyira: Воду 180o Eszt. агат

láltattak 46. fßányász Iársaságok. А’ КйггНуДКйМъ'Гёц’

pedig a’ Várostól eggyezés mellet által чек: bányát '

mái unpon-is haszonnal miveli, azonkivi'il egy uiìabb,

's ma'r nevezett ßorlfút nevezeti'i.bányát is, mf‘llynek

Istollya a’ másik bánya öszve ütéséig, mint egy nyóicz,

kilencz száz laktorra terjed, dolgoztat. Nevezetes а’

Király Kints-Tári Bányáknál az Во] 'wv'en lév'r'i lstoly,

mellyeft ‘még régenten а’ Vàíros készittf‘teit Èmléke

‚ zetre mìâliók а’ кат-Там bányänál az érczet, és vi

zet а’ iiagy mélységböl kivonó nagy камеди eszközök,

gépelyek, és'Schachlok, ezen kìvì'il а’ Királyi vas há

mor, és fízen egy êrcz törö nagy ii.6k, ’s az érczet

olvasztó Koh. Ezen Bányák miveltetését igazgattya

_egy helybëli számos tisztekböl álló hivatal, és Bánya

Töi‘vény-Szék, а’ ßányzíszatnak minden ágáinál pf-dig

foglalatoskodnak sziîncmélki'il egynéhany száz emberek.

Vannak a’ Város határában erdök, mellyek az 1771.

Ева‘. itten munkálkodolt hármos Királyi Biztosságnak

hiteles munkája szerént 12,295,580. négy szegi'i öl‘kre

terjednek. Ezekben а’ föbb ncmi'i tölgy, és bikfák,

mellyek egyszersmind makkolást adnak, találtamak,

azokon kivi'il Nyár, Nyir, Juhar, Szil, Eger, Szádok.

Gyertyán, Mogyoró, Som, és közben чад Cseresnye,

Alma, és Körtvély-fák. 'l'erem bennek nagy bôvség

ben Man‘na, Havasì»eper', Szeder, és> veres Eper. A",

Határban nevezetesebb Rozsály,_és Feke'ie hegyekekn

pedig kiilömbf'éle nemii Orvosi fiflvek, mellyek a’ РИ

vészeknek nagy tapasztalásra szolgáltatnak alkalmatos~ ‘

ságot. Az erdökben találtatnak felesen Vadak, neveâ

zete‘sen medvék, farkasok, özek, rókák, nyúlqk, nyc

stek, borzok ‚ vad- macskák, azonkivi’ìl í‘c-les Császár,

fogoly, fenyö madarali, a’ Schnepf'eknck МЫ), nemei,

és egyébb közönséges madarak‘. Vannak, a’ varos l1a\
táráhan kevés kaszálló rétek» is, f'eles gyüm'c'jltsós ker- '

tek, mellyek különös jó nemi'i` gyiimöltsökkel bi'ívelked

Dek, és azok közzi'ìl leg  nagyobb ‘витает: érdemei:

nek a’ gesztenyék, mellyekkel a’ yárosiak meszszir’ia k1

terjedeit ,kereskedést folytatnak. А’ várqsiiaiáraban

han' `
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ban veszi maga eredetét a’ bérczek között, a' Змеи!’

vize, melly le f'olytában hait mind a’ Királyi, min

a’ különös birtokos Verkességek Bányai mivelésre

sziikseges számos Stompokat, Hámort, e'rcz olvasztó

Kohókat, a’ Városon keresztül folyván a’ malmokat-is,

65 ké: fürész Malmot. Ebben, ’s más kissebb {'olyó

‚ vizekben, és patakokban találtatnak rákok, pisztran

ok, és néha ‘МАК-15. Különös emlílést_érdemel а’

Ёейе‘е hegy derekában lévö több patakokból, és for.

rásokból egybe növö úgy neveztetett Bóditó, melly

mind tágasságára, mind mélységére nézve annyi “т:

foglal magában, hogy a’ nagy szárazsägnak ìdején a’

Stompokat, Kohókat, és Malmokat hat несет; elgyö

z_i a’ sziikséges vizzel, ez a’ Királyi költségeken épůltî.

65 most-is tartatik Penn. Vagyon a’ Városnak 'egés

séges, hasznos, jó savanyú vize, Friss, egésséges for

rásai, nevezetesen az úgy nevezteielt Kìrály АМ

uony/òrrdsa a’ berczen, melly 1805. Eszt. Juliusnak

22. napján, az itten keresztül Marmarosba таит Fel

séges Nádor-Ispány Jó’sef` ö Császári, ’s Királyi Fö

Herczegnek kelleymetes italt nyújtolt. A’ városi nép

nek szzima az utóbbi Országos öszve irás szerént ter

jed 4272. lélekre, kik Кбайт RómaiKalh0likus0k 1914.

Reformátusok 1526. Augustana1 vallásuak 28. Görög

eggyesi'iltek 804. és beszélnek Magyar, Német, Oláh,

. és Tót nyelvet. Vannak kereskedö Örmények is. А’

házok s/záma 904'. Van a’ Városba'n Római~Katholìka.

Beformata, és a’ Gör'óg eggyesiiltek Temploma. A'

Bómai Katholikusok mostani érdemes Pl'ébanosSa,Lin~

tzy Ferencz Al ~ Esperes,

A’ Városnak szintén, mint más Kírály'i Szabad

Városoknak, vagynak különös Országos Kapúszám

jai, törvényes Tisztviselöji, Föben járó hatalrna ([ш

gladíi) és hiteles petsénye. Szabadságail, és ki её!‘

ságá: nyerte I. Lajos Királytól 1547. Eszt. mellyek 1595.

Eszt. ’Sigmondtól , és 1464. Eszt. Mátyástól „шишек

meg. Szaporítattak annak utánna, vagy jóvá hagyat

tak Ösi szabadságai rend szerént maid minden Ural

kodtól, a' mint azoknak levelei negyven számmal a'

Város Leveles Tárjában mutattyák. Nevezetesen 160‘

Eszt. a' Prálgai Va’rban 24. Febr. Rudólf Császár meg

erom»
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erösitette a’ régi határinak birtokában. 1690. Eszt. I. ›

Leupold (а’ mint f’ellyebb) a’ Bányák általvétele alkal

matosságával а’ Várus Szabadságait rend kiviil ‘схеме,

1741. Eszt. Dicsi'i Maria Theresia Királyné jóvá hagy

ta. Bécsbe '12. August.` és a’ mostani Fels'éges Fejede
l lem ‘МЫ-15 1795. Eszt. meg erösítettek. A’ többek

között emlékezetre méltó Hunnyady János'Kormán'yu

zónak 1452. Eszt. petsétes levele, а’ mellyben a’ Va'.

ros határába találtató minden arany, és eziist bányak
ból a’ Királyi Felséget illeli')l bért (Urburát) a’fMegyés

Rómái Kaftholika. Templonmak örökre aiándékozta bi

zonyos Orgonáiért, mellyett itten létében a’ Tem-v

plomban meg szeretvén, el vitetett Zsólyom Várussá

ba, és a’ melly ottan ennek elötte nem sok esztendök

kel el  égett. Ezen ajándék után a’ Templomnak csak

ugyan szép jövedelmei, és ’töke pénze van. Neveze

tes Hóllós Mátyásnak-is tulajdon keze irása, ’s Буй

rüi petséttye alatt 1482. Eszt. költt óltalmazó Ievele.

Vagyon a’ Várus határában Kia-Baz'nya nevezeti'i hely

iég-is, mellyet a’ Várus kiilönös engedelem mellett

épített, és Fejedelmi adumánnyal bir. Tudniillik:>

1579. Eszt. Paczoth Janus, a’ Szepesi KarnaránakigazfÍ

gatója a.’ többi Tanátsossaival Felsö -Bánya Várossá.

nak meg engedte: hogy Szent János~Pataka mellett .

különös falút ëpíthessen, és oda népeker., másnak

sérelme, és Aróvidsiége nélki'íl öszve gyi'ijthessep, melly

az után Kis~Bánydnak neveztetett, Kassán 19. August.\

1612. Eszt. Gábor Erdélynek, Oláh Országnak,\és

Havasalföldnek Fejedelme új adománnyal megler'c'ísí

tette ezen Kis- Bányai birtókokat. Szehenbe 2o. No.

vemb. Ezen helységnek lakósi а’ Bánya miveltetésnél

foglalatoskodnak. Azoknak száma az utóbbi öszve irás

nak mutatásánál f'ogva 445. mind Görög egyesiiltt val

lásuak. Találtatik Рей; а’ helységben 86. ház: ki ad

ta Cziglányi János Szabad Királyi Privilegiált Bánya

Felsö- Bánya  Várossának hütös F6 Jegyzöje. m. k.

«ggg-___.
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Fogia’lni fogja maga'ban a.’ Vairmegyé'nek nëgy jírâaoku

‘Vilá fel~o'szt£|a'1t, minden Helylëguekie irafsát, a’ régi, ’l

montani Va'rait, Kntéllynit, Templomjait, Klastromjait, Apa'túr

aágokat, Ритм, azoknak viszszontagságait, azokról köln

adományi, és Hntár-Lelvelekot, l.’ régi, éìmostani birtokossait,

o.’ Nemessi Nemzetségek спаси“, ágazattyait, 6a nevezetes fét

fiait. ’s a’ t..
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Е’ második вы. is légyen'

Néked, Hazám! szentelvc ,

YJel .Leveli'í munkám végyen

Díszt, Téged’ medti‘slzlelve! .
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" Az Ínó, és Kr-Aùó.
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>Elö--xaulvän az )E156 B-észben Szathmár

Vármegyének közvónségesen, 65 az abbàn

fekvö Szabad Királyi Városoknak külö

nössön fek'vélsét, történeteit, és- Polgári

esméretét; hátra vólt tett igéretünk sze

rént, azon Vármegyében helyheztetett

helységeknek, а’ régi, 65 mostani Várai

nak, Kastéllyainak, Templomjainak, Kla

stljomjaipak, Apátúrsá‘ginak, Puszftáin'ak,

azok v1’szontagságinak leírása, azokról

költt adományi, és határ levelekńeli, a?

régi, és mostani bírtokosoknak, а’ Ne

.mesi Nemzetségek eredetének, ágazati

nak.- 65 nevezetes férjfìainak elöadása,

mellyet tellyesíteni kivánván. úgy vél-l

А _2 " lyük



lyiik': hogy legjobb re'ndet fogunk tarta

ni, ha azokat, а’ négy járások szerént,faz

érdemes Olvasók elejébe'terjesztjiik. l y

Arról p‘edig botsánatot kériink: hogy

az elöhozandó érdemes bírtokos Urakat va«L

lahányszor említtyük, annyiszor а’ Сайть

jeket, és Elö-Neveiket elö nem hozhat

157111:т Meri; ezenmunkánk, nolia` Veleget

rövidíteni‘- kivántuk , akaratunk ellen-is

nagyra szaporodott. Elégségesnek tehzit`

Vélliik: hogy kinek kínek Czimjét. és E16

>Nevét; imitt amott t`sak' egyszer (2161102

zuk. Tudva van az egész Haza elött:

hogy Nagy-Kérolyi Kái‘olyi, Székí Те1е- '

ky, Göncz-Buszkai Kornis, Ваша Kegle

vich , Szalai Barkóczy ,»- Lossonczy Bánfiy,

Csik - Szent  Király’i Andrássy, Kéthelyi

Hunnyady, Kis-Rhédei Rhédey >1 Schön*
i borni Schönborn, Nagy-Szalontai Thóldy,

' és más.- G_rófok. Hajnácsköi és Ñ/Vécsei

Vécsey , Hadadi Vesselényi, Szalai Bar

kóczy, Lossonczi Bánffy; Wajai Way,

Szalai S‘ztojka, Perényí Perényi.' Torocz

kai Toroczkay, és; más Bárók. Hiripi

és lvácskoi Szuhányi, VásároS-Naményi

'Eötvößa Szenyitzei Gáspár , Mikolai Mi»

~ kolay,



\ kolay,` Darvai Darvay , Domahícli Doma- '

hiiiy, Urai I_lray, Bagòssi Bagossy, Ve

téssi Vetéss'y. Kis-Kereki Ke'rekes, Kü-l

gyi Virág, Sornlyai Èzilágyi, Guttorf'öldi'

Машу, Piápolthi Nagy, Klobusiczi Klo-i

busiczky, Lekcsei Sulyok, Irinyiv lrinyi,

Tîsza-Ujhelyi Ujhelyi, Boros-Ienöi Kor

da, Llidányi Bay, “дай Vay, .I_brányi, _i

és Vajai lbrányi, Nagy-Kálloi Kállay,`_

Komoróczi Komoróczy, Udvarhelyi Link

ner», Tasnád -Szántói Becsky , Witkai

Vitkay, Mándi Mandy, Szir-mai Szirmay,

'Beszegei Jäsztrábszky . ,Benedekfalvi L11

Ьу, Péeh-Újfalusi Péchy, Császi Császy,
Gúthi Gútihy, Bégányi Bégányi, Telegdi

Csanády, MarotheEgyházi Marothy , Me

„zö-Madarassi Madarassy, Nagy-Váradi

Ajtay, Illósvai Illósvay, Kölchei Kölesey,_ és Kende, Kölchei Tatay, Gulácsi G_u- _ i’ l

lácsy, ßulyìh .lékey , Homoród-Szent-Páli

Szent-Paily, Szeleczkí Szeleczky, N0zti.

ozy Thurzó, ßilkei Lipcsey, L‘öv‘ei Lö

vey, Adorjányi' PtáthonyLTunyoghi S‘z'iits,

Vágássi Bottka, Csicseri Órmos, Egri

`

Egŕy, Szent-Miklóssi és ÓVári/Fongrácz ‚ y

Kis-Dobronyi Isáak, Bölsei Buday, 520

dorai Sz0doray,]árdánházi KovácsîNagy
l ‘ ` ’ ' LÓ.

l



‘Lónyaî Lónyay, Ozoróczi Ottlik, Kele

messi Melczer, Kürthi СзаЬау,’ Едет;

. Katölnai Cseh , Magosligethi Hagara,

lIklódi lklódy, Gidófalvi Szabó, Felegy

házi JákÓ, >Marsovszki Marsovsz‘ky, Dras

kóczi Krasznetz, Mindszen'ti Рейд)’, Sá

melyi Same, Vadai Vaday, Okolitsnai

okolicsányi ,` мышцы’ Eördögh , csebi

‘Pogá11y, Szaplonczai Szaplonczay, Er

döteleki Szentmáriay, Tatárfalvi Tatár,

és más sok Fö-Nemes bírtokossai ezen

Megyének, kiket hoszszas vólna 916525111)

lálui, és a’ kik helyenként úgy-is elöko

rülnek. .

m-«1_-_IUI



  

5. 1. Szathmár Vármegye’ t‘erlmészetes f'ekve'se, és vi

zeinek folyz'lsai szerént négy, úgymint:v KrasznaKözi.

Nagy-ßzínyai, Szamoskö‘zi, és Nyiri járásokra osztatik,

mellyeknek mindegyike аё Szolgabiráknak l'akásához

képest ismót három kerületekre szakasztatik, 65 ап

пу1 Szolgabirák által kormányoztatìk.

§. 2. A’ Nyîrségnek a’ benne termi'i sok Nyir

fáknak bövségét'öl olly régi nevezete: hogy már a’ Ma

gyarok béjövetelekor a’ ßéla Király Levelesse a’ 21.

22. Részb- és hogy a.' Hísmaelitáknak lakó Földgye

vólt, а’ Va'tradi tiìzes próba Kiinyv is több helyen‘ аг

ról emle'kezetet tészen. Thuróczy реф; а’ 2. Részb.'

Заем László Királyt a’ Nyiri föld Feiedelmének , és al

1558 Eszt. Tákossy Miklósnak Paposról adatott Kirá

lyi adományi Levél'is ат a’ Nyíri Kcriiletnek nevezi.

A’ Vármegyének lerajzoltatá'sában-is, mellyet Mezö 

Czeriék , és Zanathy .Antal F'c'ildmérök jelesen kiadtak.

elsö helyet foglal‘; anmil fogva Mí is a’4leí1‘ását ezen _

Megyének azon kezdjük. \ ’

' I. А’ Nyz'rí Járá's. Az hol a’4 Vánmegyének gyii

léseire nézve elsö helyet é'rdenael.` 

§. 5. Nœgy- Károly Mezi'iváros, Ura a’ Grói` Kal

1`°1У1 Ы°тт15ё$‚ banem a’ Vaday , és Tömpe мете

sek is birnak egy iilé'st benne Sík me‘ziîbe f’ekszlk.

lakossai Katolikusok, Ref'ormzítusok , Lutheranusok,

Oroszok, (Íìlá'hok,I és Zsidók , kiknek mind nagy te?

kínteti'i Ternplomaik, és imadsa’gos, házaik vannak, k1

vévén а’ Lutheránusokat, kik те; tsak egy 5115150

nyahb
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nyabb épiiletben teszik az lsteni пышным. l A’ 'Ka

tolikus Plebániának тыкать; az Aitatus rendén lé

vö Szerzetesek, kiknek Templurna föbb паштет: ér- _

daniel EpítettevGrói'Károlyi Antal Fö-lspány, melly

is ö'szve vagyon кармана а’ fent irtt Szerzetnek lak

helyével. Ezen Szerzetes Társaságnak montani Igaaga

tója Mészáros ’Ferencz. А’ Vármegye-is itten `tartyat

a’.maga öszveiiléseit, tzígas udvarhelyen épi'iltt Palo
tában, a’ raita lévö épi'iletek olly bövségesek: hogy

azokban a’ Vármegyebéli ’,Tisztség a’ Maga nyugodal

mát feltalállya. А’ Gróf Károlyi Nemzetségnek lakhe

lye két emeletre építtetvén, 'és négy szëgeleget f‘uglal-y

‘ат magába; а’ Városban igen _ kies, és szélesen ki

teriedett helyen f'ekszik. Régente'n лёг formara vólt

építve. 1590. Eszt. Elsö Károlyi Mihály kezdet'te, a’

4mellyet usztán második Báró Károlyi Mibáiy, Adám,

Lzíszló folytat'tak, Gróf Kárulyi Sandor elvégezte, au

Gróf‘ Kárulyi Jósef‘ a’ sántzait bétöitette, a’ régi várat

elhányatta, és annak llelyérë a’ mostani tsinos Kastélyt

építette. A’ humlokán la'ttatik a’ Gró'fì Nemzetségnek

Czimere, illyen felírzíssal: › _ '

„ Nagy -. Kárblyi Gróf` Kzirolyi Jó’sef‘, az' Eleinek

‚‚ а’ régiségtïil hanyatló lakhelyelt ezen hailékká vál

„ toztatta. 1794. Eszt. “ ' '

Az e'pületnek nap nyuguti óldalán Angius ízlésre
épitett Agyonyöx‘iliséges Kert vagyon.l 0611- óldala rész

szerént a’ vászir hely , részszerént a’ nagy roppant Ura

dahni мафией; épiiletek.

A’ Kárulyi Майк- fekete föid, és egyenes lévén a’

jó szántó vetö Gazdának elegendö mindenf‘éle gabonát

ád, a’ kas‘zálói pedig legjubb nemii szénát teremnek.

Erdeje éppen a’ város tövébe vagyon tölgyfából álló,

széle`s Майка! szakaszszonként megkülömböztelve, en

nek а’ közepén két kiìlönös nagy kiterjedésü spalléros,

és gyiimöltsf‘ákkal béültetett Kerr vagyon, az erdöböl

az Шипы‘; fák köztt a’ szölöbe lehet _meńr1i, és ezen

út JESUS úttyának „штык. A’ szölö egy kevéssé

fentebb'helyen vagyun, és mivel kövér a’ f`öldgye,

igen böven terem ió, és egésséges nyári bortslmellyet

‘ ehúz
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lehúzva liárom eszstend‘ökig ellehet tartani. Ezen S0

m01` nevezeti'i erdönek szomszéclságában más erdeje-iS д

yvagyon Nyires nevezet alatt, mellyben ugyan еду nyir
fa Ysem találtatik, hanem töl'gy, és nyárf'ákból áll, és

egyébb aprólékos gazallya fákból. Ehez nem meszszi
‚(гс/ига nevezetii erdeje, Ahasonló fákból álló, ’s mind

tllalmas. A’ határán Szaruas- Кег!ъ nevi'i er’d'c'itske- il

I Vagyßn, mellyben ez elött Szarvasok neveltettek; de

van еду Fátzányos Кап-15, те11уЬеп most is a’ 1931125

“Yok y szaiwrílalnak. Szélesen elterjedett határának

Sz°mSzédi= Kaplo’ny, П0та111‹1а;1\1а5у- és K11-,Mai

1 tány, Szent.- Miklós, Genes , Mezíiterem, Vezend, Me'

,zo  Petri , Szanîsló , Csomaköz, 'Fény 1 C-Símálof” ’ "és

Kálmánd helységek. Á’ Genesx‘e iáró útf'élén еду igen

‘I kies dor‘nbon, melly valaha _ta’borí Strázsa halom vólt,

a’ Sz. Háromság diitsi'iségére Каратэ. vagyon építve,

mellyben a’ Sz. Háromság Vasámapián lsteni tisztelet

tartalik; Шел а’ régi idökhe Remeték laktak, most a’kör

nyéke gyümölrsös Kerr, mivel pedig ezen rész legf'entebb

való helye a’ Kzirolyi határnak, ezen KápOlnáhOZ kölél

.néhai Gróf Káx‘olyi Jósef4o0. _ölnyire léglából kirakott

pintzét kezdett építeni, de azt tsak 10o. ölnyire villet

te, mivel a’ kifakadó források tovább vinni meg nem

engedték, hane‘m mivel `most azon fakadéknak kibo

tsátására egy tsatorna késziitetik , az által tökélletes

ségre‘ f'óg hozattatni. Ezen Mezüvárosban mindenf'éle "

‚ Czéhes Mesteremberek,/ßóltdsok, _és Kereskedök ele

'gendö szcímmal találtatnak. ltten lakik selyem tenyész

tez'c'i-is , ki az szedres-kertböl a’ Vármegyének f'elvigyìî

Едва alan’. czerenként osztogattya a’. növetény 526661111

kat. A’ Városból Kaplony f‘elé", 'a' szölî'í ‚ és 11116233

Petri felé kimenö útak sorjában ültetett fák köz‘t ké-A

Szizettek. ‚ ’ \ — ' ‚

-Ezen Városról neveztetett Károlyi Grófoknak,mint

ama nevezetes Kaplonyi nemböl származott , 7s a’ Má'rs

mezején hires> tsemetéknek eredetét Kaplonynak leira‘

séiban lat/11i fogiuk ’ f ’ -

Már 1546. Eszt. Káruly Andra'snak, és Simpn fia’.

nak emlékezete vagyon Szálálobágf helység alattg'a

N/émes é'rdemeikrì'il hires fériñait pedig ezen Jeles Nem

’ 2СКЁЁЗПВ1Е lielyenként, kivált az l. hészb.`eléacltuk`. e.

. 1550.,

'l
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1550. János Prépost, és а’ Váradi hogy lf‘okáń lé

vö Sz. István e156 Mártyr Monostorának Konventtye

elëtt, Nemes Katalin Aszszony Marouth Мена-пей, Су

re Péter fiának, testvére Káruly Miklósnak, Urdungna/i:

neveztetett Andreis fiának özvegye a’ maga hit részét

’ elengedte MarhártLMesternèk, emlitett Andr-ás fia'nak,

és az ö rokoninak Mihálynak, és Istvánnak olly mód

1 . dal: hogy ö nékìe hólta napjáig~1minden sz'tikséges

élelmet szolgáltassanak. ^

1560. Gróf' Bubek шум Crszág F'c'í-Biráia Karuly

` Iászló Mesternek, Simon fiának, Witkay `istva'n, és

László (ellen, ~a’ megsebesíttetés кий": indított- perét

Sz. Mihály Arkangyainak nyóltzadjára halasztotta Wis

segrádon.

1587. Zsigmond Király, Károly Lászlónak , és An-I

drásnàk Marhárd fiainak szabad Ispa’nyságot, és (‘6

ben iáró hatalmat adott, a’ mint а’ Vármegye Levél \

tárában-is találtatik e’képpen: »g Mí Sigmund lsten ke

„ gyelméböl Brantieburgiai Fejedelem, és а’ Római

szentséges Birodalomnak Fö ‹ Kamarássa, Magyar

Országnak Ura, ’s Elöljáróia, Vadgyuk emlékezeti'îl:

hogy a’ Magyar Orsza’g Fö  Zászlóssainak , és Ne

messeinek esedezésekre, és kérésekre, ’s megf‘ontol

ván hiv szolgálatit Nemes férifiaknak Károlyi Mar

liárd fiainak, Lászlónak, és Andrásnak, mellyeket

ezen táborozásnnkba теней, és агент! `telni fognak,

kivánvzín öket, az ö maradékit ‘Чайный jútalommal

megvigasztalni, ezen keg'yelmet tettük velek, é's ked

veze'st fnékiek, mellyel 6k, ’s az ö marade’ki , és ma

raœkqknak ivadéki, mint kegyelmiink adománnyá

val díszeskedhessenek: hogy akár hol, ’s akár melly

helységjeikbe, és azoknak hoz-zátartozandóiba a’ go

nosztévöket, tudniillik a’ lopókat, tolvajokat, és la

trokat, gyúitogatókat, bübáj‘osokat, és boszorkányo

kat, а’ hamis реализм, all -petsét metszöket le.

tartóztathassák, és tulaidort hatalmokkal fogságba

tehessék, ’s a’ Как-6:, ’5 'az активы i'elemelvén

‚, azon gonosztév'öket ’az Országnak bévett szokása sze-v

„ rént, vétkeiknek minémi'iségéhez. képest, Иной állal

‚, faggmami, f‘elakasztatni, levzígatni, karóba ‘трат

‚ - „ шт, '

l)

‚Э
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„ tatni , ’s egyéb halálnak nemével kivégeztetni szabad

„ hatalmok légyen, ellentmondása akár melly Ispai

„ пуьйпай, és akár melly Vármegye Szolgabírziiinak

„ ellent nem álhatván. Azonkíviil sòha semmi Ispány

‚, nevezett Liszlót, és Andrást h‘ozzájok тамады

‚, val ne ítéihesse, se ne idézhesse, vagy akár melly

,‚ panfaszra meg ne háborithassa, hanem ha valamelly

„ panaszolkodó azon Lászlót, és Andr-:istJ vagy az В

_„ maradéklokat valamelly tettekért perben fogni kíván

‚‚ ná, akkor tsupán а’ Klrályi Uávarban kirendelendö

,`, Bírák által ítéltethessenek meg, kivévén а: Egyházi

„ Törvényszéket illetö eseteket. Ezent pedigy adomá- `

,‚ nyi leveliìnknek forma'jára kiadattyuk az ö nagyobb

„ óvásokra, midön nékünk maga mivoltában viszsza

„ Нотный‘. Adaiott Dombón Gyertya-Szentelö ВЫ

„ dog Aszszony napján, Urunk 1587K Eszt. “

Mig akker Zsigmond nem vólt koronázott Kii‘ály;

ezen Jel levélböl tehát kitetszik: mitsoda tzimezéssel

raháztatott fel a’lMagyarok Юга! koronáztatása elött?

Azon hív szolgálatok ран; , mellyeket lKároliak

па]: eleii. так, Dalmátziában tétettek, midón 503565

ra ‘шт: Ma'ria Királynépak , ’s hitvessének ‘(1525211

adattására az Auránai Рейс“: kinszeritették.

1590. Károly László Marhá’rdnak fia tanń valla

tást tétetett: hogy Zénál Péter, 'és Zarvadi lstván

Lászlónak fi’a- 100. sertésseit Károly helységéböl сыщ

11111.11..

1596. Károlyiaknak, Bagossy, Vetéssy, és Cso

шайба)’, mind egy Kap/any1' törsökböl származott ro'

konival lett osztállyát Kaplonynak leírásáben elöad

gyuk. ‘ -

1410. Károly helységét a’ Károlyiak egészszen

bírták. ’ .

1419. YKároly Bertalan, László, András, János, és?

Jakab a’ Károlyi Uradalomba Щ Királyi adomáunyal

megerösítettek, melly akker Káreiy, Kaplony, Во

bald ,



.ba’ld, Vezend, Petri, Cl10111akó'1,> Fény, Embel, Va..

da, Csanálos, ès Qlsova lielységekb'öl állott.

12 ‘ www

1425. Mind ezeknek birtóká'ban vólt/ak.

Azon Eszt. említtetik különös más vKarak' puszta.

mellyet Nábrády János, és Banky László bírtak, de

lNagy -Perichey [вы/611 elfoglalta.

\`~

l.

1426. Kqrulz'; 65 Gáthì pusztákat Иди-665., 65 РеУ reehey Nemesek magok között határ 'lelekkel megkib

lömböztették. _ ‘

1428. Károlyiak’bírtoka már Nagy-Kríralynak ne

„так, és Мышцы) vólt af Karulì pußztától, mellyet

Károlyi Lancz, веками‘ Jaim-b, János, és Demetex` ,

Báthory Istvántól, Tamástól, Ján0stól, és Бензин

tól , Jánolnak Péter fiának fìaitól ,’ lstvántól Zanizlónak

fiaitól, Báthory Ван-16:61, és `Györgytöl elf‘oglalták.

1456. нишу Mátyás Nador Ispány Genchy Ta

másnak Károly Jakab, és az ö Domonkos lia ellen.

indixott per t'oly’sát Sz. Mihály Arkangyalnak nyóì~tzadjára halasztótíla. - `

f 1482. Nevezetes azon Levél, mellyet I. Máiyzís

‚ Király Károlyi Lanczhoz ‘т, 65 ‘а’ Vármegye Levél

„Tárában találtatik e’keppen: ‚‚ Mátyás lsten kegyel

'„ méböl Magyar, 65 Cseh Országoknak Királlya, a."

„ maga hívének Nemes Károlyi Lanc'zhak egésséget,

„ és kegyelmet. Nints eltitkolva hívségtek elött: mi

„ tsoda háborúkbatés viszszálkodáskoba keveredtünk

„ Mí már régen Országunkfjussainak óltalmára a’ Bi

„' rodalombéli Felséggel? és mitsoda táborozásba-n.

„ foglalalaskodunk most maga a’ Császár ellen? melly

„ Császárral noha minden'kedvünk ellen, és tsupán

„ kénszerítvekeveredtünk illyes h/áborúskodásba, és

„ mindenkor inkább békességet, mint sem háborút,

d és ellenségeskedést Мировым‘, a’ mint azon beke

„ kötés erránt köz‘cñiltünk, és ö közötte sokf'éle alkudo

‚, zások tétetödvén, Mí kezdettöl года“ ege’sz mosta

‚, nig nékie barátságvinkat minden betsi'ile1es,~ és 5555

‚‚ ságos

\
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56;05 módok alatt ajánlottuk, б mind az ’által а’n

y, maga .keménységétöl inditatván, semmi igazságos

„ f'ehéleleket elf'ogadni nem akart, ’l most sem akar,

„'Sött а’ Birodalomnak Méltóságos Fejedel'meit elle

„ nünk adandó segítségre biz'gatván, azok minden

„ 151е111|1;а256; ellen hadakat gyi’ijtenek Mí ellenünk;

„ de még ezzel sem ‘elégedvén meg, tulajdon Orszá

„ gunkba ellenünk támadást ge'rjeszteni meg nem 52114

„ nik, és _ellenünk a.’ maga tartománnyainak lakóit-is

„ felinclította, kiknek\Mí Istennek segedelmével az

5, ìgazságos ïigyben reménlyük, hogy ellent állunk , ’s

„ mint eddig, úgy ez után~is nem engedgyük magun

„ kat a’ lábori helyheztetésünkbì'il kimozdíiatni. De

„ mivel 110525265 táboŕozásinkban lehetetlen a’ hadaink

д, nak lassanként el nem fogynì; azért na'gyobb b_átor

‚, ságunknak kedvéért, 65 hogy Istennek segedelmével

‚‚ azon Császárnak illendö erövel ellent álhassunk. tet

‚, 52611 Mí nékünk, a’ mint más híveinknek, kik a’ Ki

5, rályoknák, ’s Hazájoknak hasznát, 65 dí'tsösëgét~
„ szivekben ‘viselik , úgy a’ 'l'eA segedelmedet 15 kíván.

,‚ 111: hogy hadainknak héjánosságát. a’ Te, ’s hozzád

д hasonlóknak’ segitse'gével kipótolhassuk, vagy i11-l

„ kább: hogy azon hadaìnkat az Országunk hasznára'

„ 111162611 bizonyossebb tzéllal megszaporíthassuk. Te

9, 1161 ezen bízódalmunkban, mellyet a’ Te hívse'ged

9, Ье helyheztetiink, hívségedet kérjiik, egyszers’minìl

,‚ -рагаг115о11у111‹-15':\11о;у ezen: vévén, azonnal 112611

‚5 két lovas, ’s 161 f‘elf’egyverkezett vìtézekkel ezen 16

‚‚ borozásunkba személlyesen hozzánk indúlni, és siet

‚‚ п1 tartozzál, ’s velek egygyütt tsak е;у hólnapig,

„ azon idötöl, mell‘yben Felségiinkl‘xez eljövendesz, ve

й lünk táborozzál. Bizonyossá tévén hívségedet: hogy

„ е;у hólnapnál tovább tégedet tartóztatni nem fogunk,

„.azonkivi’íl azon kegyelmiink kivi'il, mellyel a’ Te

i, szolgála'tidat mindenkor megesmérni kivánjuk , a’

„ költségedet-is, mellyet ezen népre téendesz.' megté

‚, ríttyük. Kiìlömbbentehát Hívséged ne tselekedgyen,

„ ha a’ Mí, ’s /Hazájának hasznát, ’s dílsöségét elö`

‚1 mozdítani klvánnya. K'c'iltt a’ hadainknak táborábanf

‚‚ Hamburg Чай-055611511 ostroma alatt, Kis-Aszszszony`

f д ünnepe ntán harmgdik паров. Urunk 1482.» Eszt. “

~r-«`

1.511.
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1511. Karol'y Sófiának Csoba‘y Járlos feleség'ênek,

és Kasuhy Borbálának Károly Mátyás‘hitvessének КА‘

rolyban hit rész adatott. , — -

1518. `Btitliory György, lstván, es András, Кё

Arblyi Istvánnak maradék, nélkiil kihólt Papnak részét

f‘elkérték; de életben lévö osztályos atyafiaî miatt bir

tokába nem léphettek.

’ 1540.' Károlyi Péter birtokaiban iii Királyi adô.

mány mellett megerösíttetett. _ .

1546. Hogy Tareuf- Halma neveze‘tì'i, és Bobál‘

di útra forduló szäntó {Змей a’ Károlyi határba legye

ziek _. мышц. .

1594. Károlyi Miháiy megint й] Királyi ademán

nyal az egész Nagy-Kärolyi `Uraelalomba béiktattatott.

1618. Prosna Péternek Nagy-Karoly Mezŕi Város

sába Ы“ szolgálatiért еду telek Károlyiak Щи! örökös

‚ .Sönn Летние“. 1 '

1619. Károly Várossába kezdette Eszterházy Mik

lós Bethlen Gáborral a’ kötést, melly или“! 11111.16..

Várába*elvégezi'idfótl;~ -a’ mint ez kitetszikFerdinánd

Tsászárnak Leveléböl, melly мы lEszterházy Miklóst

Gróffá жене‘.

1 1650. 1662. Károly Várossa panaszolkodott: az

oda szállí‘tott Katonaságnak гамма“ ellen. Vármegye

Lev. Tár. ` '

„f ‚вы А’ Ká-rolyi várai a’ там" 1111 leva remi..
nek niegtartásiáraV vég várnak felépítetni,_kivántl а: Or

Izág. 6. Töl‘v. Tzik. '

1715. Itten Harmintzad щитом. 91. Törv. T'zik.

1780. E196 rendbéli Nemzeti Oskola Unghvárból

ide Щи! hozattatott. Csernák Antal Szathmári Tanáts

nak ища, 65 azon Oskolának Igazgatóia mozsaraknak

durrogáei, és Musikának zengedezései között‘azon Os~

’ » kolát
l



{идёт Kzírolyba bëhelyheztette olly‘eiömenet‘ellel : Воду

azon Eszt. Szathmár, és szomszéd Vármegyékböl 25o.l

Tanitványok számláltatnának beùne.

Nevezetesiti e’ Várost az Мисс: Renden lévö Szer.

zeteseknek társaságos' Házok, jeles Oskoláiok, Könyv

nyomtató Mühelyek, kiket itten Gróf` Károlyi Sándor

fundált, és а’ kik a’ Hazának nagy hasznával számos

“Баки tanítanak a’ szelídebb Tudományokra. ‹

Nem kevés díszére szolgál ez is: hogy 1589. Eszt.

élt, és VV-itebergába ‚птиц, nem ugyan a’ Grófi

nemböl, de a’ Уйти! szülëktöl Károlyi Gáspár innét

származott, a’ ki a’ Sz. [reist legels’öben fordítot‘ta Ma

gyarra; melly Надым: 1604. Kaszszelbe, 1608. Han
noviábá, 1612. Oppenheimha,Á 1704. Norimbergába,

a’ mint Lampe Egyhäzi Tört. és a’ Koporsó k'c'ivének

гей irása-ís bizonyínya: 1592. Eszt.

Patria Károlium , hospitium Witeberga, Cathedral,

Et пива!“ Magno Göncia terra vìro est.

Az az:

Károlyi Gáspárnak Károly vólt Hazája,

Witteberga e’_ Nagy emher4 Oskolája.

Forditá Szent Írást Magyarok. nyelvére, А

Gönczön prédikála, ’s ott ére vég'ére.

Va'gy рай; .‘ `

нем uazát xároLy, Wlteberga tanÍtVa neVet, ’s Мн,

cö'ntz Рар! székbe VIVén Vég имена: .-Is aDott'.

§. 4. Károlynak határával eggyesiìlnek ринит:

Над)’ - Fenék , melly mindenkor a’ Károlyî Ura~

`t'ialomhoz, és annak" /Uraihoz tartozandó vala.

§. 5. Bobáld puszta Nagy a Karolyhoz közel egésä».

azen Gróf' Károlyi Uraságé.
1419. Népes helység vólt, és Károlyi Bertzailannak,

Lászlónak, Andrásnak, és Jakabnak Királyi adomán

nyal adalott. ‚

1 425. Károlyiak birták;

1451.
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1451. Határjai Károlyi Jánosnak, Láíszló Halimi:

részére Genes felöl járattak, de Genchy Orbán, Mí

hály, és Tamás viszsza i’îzéssel élve'n, meg nem >'e11

gedték. I ‘ \‹ ' `

/

1518. Báthory György, István, és András, Il.
Laim:l Királytól f'elkérték , de a’ Károlyiak спец: álván,

birtokába nem léphettek.

1572. Vetéésy Mártunnak, Высшей/ё; László

дай hçnne rész adatu'tt.

Bell Mátyás kézi frattyába elö adgya: [югу itten

1 Вода“ nevèze'tü ‘вы vár vólt, és még Áttilának Hun

nussai épîtették, ’s hogy акта folyt régenten a’Krasz

ha Vize, hanem а’ Báthorîák az Ecsedi Várat megerö

síte'ni akarván, más felié szivárogtatták. Még maga

Be'll Mátyás а’ régi árkát szemlélte, ’s megjárta.' ,

§I. 6. Fény, Néńetül Fìnna, régenten Fyn, Sváb

`f'alú , Gróf Károlyi ház öröksége, lakossaî Katolikusok,

f'öbb igyekezeti’í f'öldmívelö 'emberek, Templomok ma

возит felépült szép tekínìetii, уйду a’ Megyés Papi\

ház lis ń1inden alkalmatossággal vàgyon építve; mbs

tani Megyés Papjok Malatin Mihály, határja-egyenes,

fekete, részgzerént -homnkos f'öld’; miudenféle gabonât
terem , szölöje-is vagy'òn kétfsz'akaszba, erde'je „ик

ségéhez képest a’ Gazdák Кбайт felvagyon osztva и»

`lek szám után, Kaszállója jó nemi'í Шу‘?! гегешцтеь

lyen jó lovakat nevel, határoztatik az Ómbölyi, és а’

Vadai pusztákkal.

1 ‚ ‘ . 

. А’ Magyarok Pannouiába> lett utólsó béjövetelétöl

года“ mindenkor a’ Kaplon, i Nemhez ‚ és abból ere»

` dent Károlyi, ’s vele atyafìs gòs neîuzetségèkhez tax"

„и“; hanem

‚- 1518. Báthory IGyörgy,i István, >és Andrlís f'elké-r

ték "ЦК, de birtokába мы léphettek. Мед‘:

1525.1{á1‘0lyiház bím. ‚‚ ‚д ‚

‚ ‘и

1576.
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14576. Bò'gnár Pálnak, és feleâégének Rez'ege'y Ati

nänak benne rész ndaton. ` _

§. '7. Embel, molt Ömbò'l'y равна, egész‘sien a’

(Эх-61‘ Károlyi házé. » '

1.590. Kaplonyì nemböl eredeu V da ne z не‘ .nel. 11111011.41» ma. — ‚ а У 'n e s

i 1596. Bagosly Pé‘tei‘, Vetéssy Lörincz, és Miklós,

Chomaközy János, Károlyi László , András, és Jabab,

ügy mint Kaplonyi nemböl eredett Nemesek, az 6 го‘

konoknak Vaday Andrásnak, Feketének neveztetett,

Györ y ñának шаги. szakadtával Embeli helységgél ’

bsztozîodtak. ‚

1425-. Károlyiak bírták egészszen; r __

1476. Tanú „наш; tétetert: _hogy Tégl'a'si puit

tának határa mellen helyheztetett Cia/tó  Káposztáj'a;

és Galambos parlaga az Embeli helységhezvtartozan

dók; mellyböl kitettszik: hogy már akkOr a’ Magya

roknál a’ Харизма esméretes, és Embe'l népes h'ely- 1

ség vólt. _

y 1511. Károlyi Sófiának, Gs'obày Jánoi hitv’esgé'nek,y

és Kasuhy Borbálának, Károlyi Mátyás feleségének beń`

ne rész adatott.

1518. Báthory István, György, ë! Andrä; felkér

lék `vóit j de birtokában ném` léphettek. .

g. в. Tëglás 'puma .476._Embe111e1ység menen

ïellyebb említietik.

. 1418. Ez-is Báthot‘iaknak Királyi дамам”! ida-'5

hott. Károlyi [st'ván Pa nak magva штаты, de a'

Károiyiak ellent állotta'k.

. . 9. Vada régenten népes Helység’, ńio‘st раз:

ia, hasonlóképpen Gr'ól' Károlyi házé, hanem a’ >néhixi

Csomaközy leán'y ágon maradot vérségnek; úgy mint

Báró Mészáros János Hadivezér ö’zvegyériek Diósz'éghy'

Máriának, úgy а’ Tdmpe. és- Vaday nemz'elségekriek- '

is az erdeibe bizonyos részek vagyon. A.’ tisztás ré

ш fekete föld iévén, mindenf'éle maagd bïiven terem;

QD

B Mir
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AMair 1280. Eszt. lllye’s, Györgynek ña, 65 Péteib

az ‘f'i fia Kaplonyì nemböl valók, Vada цех/626111 örökös

földgy'óket, Nogvodq fôldnek szomszédságában Zoth

,márvármegyében Péternek, 65 Eudusnak , Gróf' Ur
dung Simon fìair'iak ,äaz011 Kaplonyi nembì'il lévöknek

'610k árron, 25. Gyráért a’ Váradi `Káptalan elött el~

adták. ‚ Szent Margith napja után való Szombaton,

Antal Ur Prépostya, István Felolvasóia, `161105 Enek

löje, Майкоп‘ Kîntstartóìa azon Sz. Egyháznak Меце

rei lévén. Várm. Lev. Tár.

l ‘ 1512. Eszt. I. Károly Királynal: adományi Levelé

ben, melly által Vada földgyét Péter-nek, Péter fiainak,

65 'UrdungnakY neveztetett Andrásnak, nem klilömbe'n

“Györgynek Eudus fiának adá, a’ béìktató bìzonyság

nak_ olvastatik Péter Zothmári Plebános. Vármegye

Lev. Tár.

1555. Balás'Prépolt, és а’ ÍI‘JreleSZl Konvent el'c'itt

I Vaday Miklós Péternek, és más Miklós Leukusnak,

'Vada fìának lia, azonkivïìl Mìklós, Egyednek ña, Va

da helysé‘get, ottan épített Templomnak pártf'ogói ha

` talmával, és ismét

1396. Bagossy Péter, Wethés'sy L'c'irincz,l és Mik#

16s, Chomaközy János, Ká'rolyi. László, András, 65

Jakab, Kaplonyi nemböl eredett Nemesek, néhai A11

drás rokonöknak, Feketének neveztetett Vadaì György

fiának magva'szakadtával, egész Vadai helyßéget ma~

gok köz‘ótt felosztották. Leleszi Konvent. `

1417. Egész helysëget Wethéssy László, 65 lst»

van birták. ‘ 1
ц

1515. Bátllory György, Iqtvìa’n, 65 Andr-ás felkér- _

ték , de bîrtokába nem léphett'ek.

1552., Zennyèssy Lukácsnak benne ré‘lz adatott.`

‚ 1572. Wethéasy János, Mártorr, Péter, és László

_ blrtohában új Király‘i adomány rnellettmeyerösítettek.

1614. Pyxendorfli Rueber Györg'y l-ladîvezér egy

részébe Királyi adomány mellett lséil1t11ttat'0l;t.y
‘ :È i 16230

\
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‚ 1625A Wetliéssi Kökényesdy Péter benne l'észt:V

nytrt.

туши xárolyi .4111111.11111 11j Királyi .11111111111

Inyal таит. —

§. 10. Lúgos falta. Szomszédi: keletr‘öl а’ Filefú,

‘65 Szennyesi puszták; éiszakról Penyénlek. és Béltelt,

nyugotról Mihálèli Szabólcs Vármegébe, délröl Sám

son Bihar Vármegyébe'. Lakossai Oroszok, 'l'emplom-Á

ìok fából épiiltt, Papjok-is vagyon., A’ földle tsu

páh homok, таят“. 's 1.11ge1i111s1egye11e1 nem terem,

‘Штат erdeje elegendë. Piattzç Debreczen. Földeß

Ura a’ Gróf Kärolyi `ház.

_51595. Lilgassy György birta, hanem ennek mngva

„гаммы а’ 131111111111111 a2 Lesedi Уйти 1.1110111111.

1450'. Báthory lBet‘eczhek, Miklös üának të'szét l’

többi iâáthory attyafiak шашек‘ 7 `

158g. Ki1vá1d11 2111101511 мыть ‘egéu hay.

Ség Királ i adománnyal adatott, a’ hol Lugbs Zath"

Ymáx', ës aböl'cïs Vármegyékbe hel'yheztetik.

. 15911. Nagy-Miháiyi 111161511111111, es веду P111

férjének hasonló'képpcn Zathmár, 65 ЕаЬЫсз Vn't'me- ‘

gyébe f’ekvö egész Lúgol helyeég. " ’

1617. Pethöf‘alvi Pethö `Istvánnak-is ugyan azoñ

eg'êsz helység Királyi adományl levéllel aialndékoz"

tatott.

1627-. 1655. Наш-1 Éethlrn Iitván ik és, P_éter ègész

hel'ységbe, mint haidanában a`_z Ecs'edi_Vár_l1oz tarro

'z0ttba,béiktattattak; a’ mint Ecsednek leirásáhan el't'i

adjuk. мы“ Етааы egy мы“ 111111 esmért.

5. 11.. заслуга-з? pusztâ. Ez Liigos h'elysëgëńelt

határjaival vétet'ett körül. Пёс}: ló méne's, és атм

gulya lzaporítása а’ f'c’îbb t`zël. F'óldeà Ura a’ Бай Pa»

tay `nemsettség. Régenten népel helység vólt) és a’

,ZennyenyV nemzettlëg bi1-tà. i
l

_B в l ‘ 135%
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1595. Zennyessy Elek, [Zennyessy Margith Lugas

sy YGyörgy felesége, és 'Skolastika`, Parlaghy lstván

híltvesske '11j Királyi aciományl mellett rélzekbe megerö

s tette ’.

»1' 1550. Tariú vallatáys téte‘tett': Богу Soós лёг/1, és

Ей: tö'lfe mezeje földek, a’ Zennyessy határban hely

laeztetnek.

_ 1655'. Vass Mártonnak egész helység,

1727. Lövey Samuelnek egész Szennyessi pnszta.

1765. Бай Patay Samuelnek azon puszta Királyi

adomármyal adarott.

A’ fellyebb írtt Parlaghy István Zennyessy Sko

lastika f‘eleségétöl-Ferencz, és János ûakat, ’s ‘jeles

maradékokat пешие“: _ ‚ '

1457. Parlaghy György unokája Borsódi 176-15

pany , ‚ . „f ’

1465. Mátyás Királynak vezérlése alatt Jajcza Vá

rának megvételén jelen vólt Kállay Jánossal, és'Pállai

eggyütt. Mìvel magok ‘költségén katonáskodtak, Mai

tyás Kìrály a’ Kamarának nyereségét, melly Szathmár

Vármegyébe béjött, 1464. Esztendi'ire nékiek engedte.

1459. Parlaghy Pál, Diós- Gyì'iry Kapitány, Par

laghy László yBudai Királyi Udvamak 'Iisztartója, és

Kùnok Birája.

’f ` 1505. Рак-Евы’ Menyhárt Szabólcs Vármegyei Кё

vet a’ Rákos mezei Ország gyi'ìlésén. .

1556. Parlaglly Ferencz I. Ferdinánd Királynak

nagy hive vólt, kit Zápolya János Sza’thmáron elf‘ogat

van, _Váradon fejét vétette. Ennek tsak egy Ró’sa

nevezeti'i leánya maradott, és haiadon korába |_negh_ólt.

‚вы. га; Gyöi'gy, es мама; unokájok 11.111...

ЧМ ágon kifogytak. —
l

_ ` Leány



Leány ivadéki не!‘ vóltak:
1488. Lucza Paksy Lajosné, lllona Kállay János-l

Dé. Kristina Enningi- Török lmréné testvérek, 65

György Вон-5061 Fö-Ispának lezínyi: '

1551. . Karan.. Zeleméry Jánosnak ,I Anna. Ka'py

Jánosnak, azután Chápy Lászlónak.

1564. Ersébeth Kékedy Jánosnak.

1580. Anna Dengelegy Jánosnak, Frusina Ábra~

hámfii Jánosnak , ‘ ‹ ~

1590. Borbála Pataky Sámuelnek, azután Ecsedy

Csapó Ferencznek, Ersébeth, Csókás Andrásnak, $616

ségei valának. . ›

e

§. 12. AFemina-[11k Ради, szomszédia`keletr6l Mi.vhályfsalva Szabólcs Vármegyebe, éiszakról 'Szaniszló és

Fény, nyugotról Béltek, délröl Lúgos. Lakossai

Oroszok, Templomjok téglából most úijontan épiíiltt,

Papjok-is vagyon. A’ földgye пира sivatag homok,

rozsnál , kevés tengerinél, és dinyénél egyebet -nem

ierem. A’ határja elég nag-y kiterjedési'i , szénájake

vés, és roszsz.` Piattza Nagy-‘Károly. Erdeje пишу’,

mellyben róka’k, nyúlak, f‘arkasok laknak, és a’ la

kósoknak tetemes károkat ‘свиней. Föbb birtokossn

a’ Rlie'dey nemzetség, azután a’ Pócsi Basilìták, Ber

пёс}; Gedeon, .Irinyi Antalné, Gróf‘ Keglevich, és

\Vinkler János.

1527- Pelizneknek íratott, 65 Pelizneky LászlóvMiklósnak fia bírtai, a’ mint Vezendnek leírásában ki

‘синий fog... .- .

1422. Álmosdy Cliire János, 65 Líszló Piéternek

ßai Királyi adománnyal birtokában léptek.

1451., 'Határiát а’ Téglási pusztától Nemes Káro

lyi Lancz megkülömböztetni akarta, de az Almosdi

Chîre Nemesek nem „дамы, а’ hol Растим/та!‘

Írêliik. - г v
\

«n

‘f . l ~ 1.455.I
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1455. Malomvízi Kendryß Jánosnak, és Kendol

LŕÍSZlÓnak. —

1585. Lónyay Istvdnn'ak‘fbenne rósz Kìrál'yi ade'

mánnyal adatott. ^

1607. Rákóczy ’Sig-mond Feiedelem Rhe'dey Fe.

rencznek ajándékozta. › ’ .

1647. A’ Váme‘gye elött a’ lakossai azon pana

xzqlkodtak: hogy a’ Törökök feldúlván a’ helységet,

акта}: blráját rabúl elvitték. Várm. jegyzö Könyv.

172s. Kas-11116.10 Rhédey штамп, es ‚шт.

nak ezen helységnek fele Királyi adománnyal ajáìxdé‘

koztatott.

Fellyebb ‘(т Álmosdi Chyre nernzetség még a"

Magyarok béiövetele elözt Bihor Várába lakott Mu

гии”: vezénöl vette eredetét; a’ mint gyanitani lehet

а’ `Grói' Zichy‘ek Lcvél tárában található adományi l0

Vólböl, a’ hol

1261. V. István Király Cyrill Grófot, Маши!!!)

nemböl való Almusnak fiat, Aimusdvföldgyének régi

hîrtokában Bîhor Vármegyébe meger'c'îsítette, mint hogy

a’ simlmauI Тай! pusztílalsban a’ levelei ‘ elrabçltattak.

Álmoxd Bihar Vármegyei helység fellyebb~ne»

‘сии Álmostól, Glzyrc Cyrilltöl vehette nevezetét, а.‘

mint Lászlót is akker Lancznak ncvezték.

1550. Маши”: Master Chfrc Péternek fia, és em

nek Katalin testve’re Karuly Miklósnak özvegye, Ka'

rolynak leira'sában említeinek. ‘

14... E11 chyr. иными , Barnabé! мы“ 11.1

¿gon elf'ogyott ezen nemzetse'g, a’ ki tsak Ersébeth

leányt nemzvén, ez Chápy Aka'cshoz ment fórihez.

ennek Ferencz'unoka Байт!‘ leánya vólt lChápy Krisz

tina, Melith Pa'l felesége, kitöl loány ágon származnak

a’ Gróf' Ziçhiek, és а.’ sek Melitix ivadékok.

5. 15.
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5. 15. Bánháza ez elött fal'u, most ринга, Gróf'

Kegievich Károly Uraságc’, Nyír-Báthornak 520111526‘!

Sägában, Szabólcs Vármegye szélénél a’ Penyészieki

hatzírnál f'ekszik igen kies helyen, legszebb Nyíri er

dejével két magos homok dombok között ltivö vì'ílgy'

ben. mellynek végén vagyon a’ f'öldes Uraságnak та’

jor háza, 4a’ dombon épì'ilt szép Kápolna. Terem ro

азы, tengerit, dinyét, és sok szénzit, meilyen számoß

szarvas тайн, és ménes luvak nagyubb tsopurtokban

neveltetnek. l ‘ ~

1554. Kaillay László, «és Demeter, Ivánnak, Egyed

ММ!‘ fiai, Bánháza l1elységét leány negye'dben эта!

adták Zudar Pétern_ek,_ Bulchui ls‘tvánnak, és Mihály

пай, Dumonlgos, Dienes (ia 'ñainak, úgy mint nagy

annyokról Kállay Katalinról való ro'kuninak* I. Lajos

Királynak jóvá hagyálával.- '

1499. Tanú _va‘llatás tétetett: ищу Yaluwztó-hogy

nevezeti'i forcluló , és Bensc -re't Bánháza _f'ainhoz tar

tozók'. .. _

15 2_5. Bariluvich Miklósnak,

1524. Bánházy Pálnak, Anc'lrásnak , Benedeknek,

lm_rénelç, ’_Sufiának , Annának, Jusztinának Zeleméry

Mibály özvegyének, egész Bánháza helysége , I

1.717. Jó’sa I_stvánnak , és Mìhál‘ynak ринга Bän

háza Királyi adománnyal adatutt. ’

‚ Gróf‘ mgl-11eme „шт Sá'gby маму „sha1

Itélflö Mester Leánya шт“: örökösödéséböl.

§. 14. Беда!‘ puszta Banháza mellett итак.

5524, Ez-.is Bánházy Pá-lnak, Andrásnak, Венс

deknek, és Imrének Királyi adománnyal adalut_t.~ _

§._ 1.5 Kärtvc'âxea Falu, szomszédja keletröl 66105

Petri, és ‘Ганс! Bihar Vármegyében, éiszakról Piskólt,

és Rezege, nyugotról Szaniszló, délr'c'il Mihályf’alva

Szabóles Vármegyébe. Lakossail Magyaruk, Refurmá- y

Швей, és Görög hiten Iévi'ik, helyben Papjuk, és tég
' х l ‚ ` lz’rbói
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lából épi'iitt Templomiok. Az határja kétféle t'nînémiî

`ségi’i, еду része homok, másik része pedig а‘ leg

jobb Такси föld. Terem szép tiszta búzát, rozsot,

tengerit, zabot, dohányt, dinnyét, K_iterjedett kéq Y

erdöje szép nqvendék f‘ákkal ékes. Az határján mu

iatságos vadászatok esnek, mivel vaddal, bövelkedik.

Piattza NagyKároly. Földes Urai: Gúthy Gáspár,

.és Menyhárt, Szlávy Gy'órgy, Kengyel Gábor, és Mi

häly. Terjényi Mihály, вин Ёегенсг, Irinyi , Csorba,

’5 t'o'bb Nemesek.

ведем“ i’ Kállay Nemzetség birta; hanem

1554. Kállay László, és Demeter, Ivánnak, Egyed

ñának fiai Királyi helyben hagyá'ssal leány negyedben

által ‚так, az egész helységet Задай Péternek, lst

vánnak, és Mihálynak , Domonkos Bulchui Dienes fia.

îîainak, kik az attyokról tcstvér K_állay Katalintól szü-r

ettek.

|510. Petri Dersy Kelemennek ,

1548. Beke Jánosnak,

1628. Vadászy Mihálynak, és feleségének Törölf,

Katalinnak benne rész, ` . '

17455 Tel‘egdy Csanády Jánosnak, és Va'sáros:

Nàményi Eötvös Sándornak I’Jenne egy7 és f‘él Nemesx

. lldvárhßly, _és 15. telek K1raly1 adomannyal адгпопЩ

1 а’ hol ezen helyse'g' Ну!‘ - Кбг‘иЦуезпДт neveztetik.

- §. 16.` _Bere Magyar (ада, maid egészszen Ne,

mességb'c'il áll, fôbb birtokossai ветру, Baróthy, Gela

lért, Bartha, Verga nemzetségek. Ejszakról Fénnyel,

déb?. keletlfe, nyugotra Csomlközzel Машинный‘,

lakossai Reformátusok, Templomjok, Papjok helyil’ßen..

Vasáros helyei Károly, Szathmár, Debreczen. Szanró;

fôldgyei kevesek, réttyek танец, szölöje vagyon.

129i. (i1-óf'` Rosali Kún a’ Váradi Káptalan elött

magát le'kötelezte: hogy Bere nevezetü f'ôldgyét, те!

lfyet a’ Kaplonyi nemböl származott Nemesektöl, úgy

mint. Yclßczçlytël. Gergçlytôl. ¿s “поэты, Illâsnek
` 'l .' ai:



flaitól örölc árron megvett, senkinelc másnak el~ nem

adgya, hanem tsak Gróf‘ Pét-ernek, és Andrásnak ,

Urdungnak nevez'tetett Gróf' Simon fìainak, és más

'Andrásnak’ éS Gróf Mykének az ö rokoniknak. Költt

Pünkösd iinnepe elött negyedik napon. De ezen egy

gyezés nem használván ,

1525. Ezen helység Bercy, és Daraby пешие:

ségeké vólt ,' МНЕ!

1412. Bélteki Drágfï‘y Sg'ndri, Drágh Vajdána‘lc

fia eröszakossan elf'oglalta; de

1416. Bercy Jánós, és Óváry János tërvényesen

abba viszsza. helyheztettek.

1449. Samelházi Lászlónak, és Sarollyány János~

nak benne resz jószág

1544. Bácsmogyei Benedeknek hnsouló képpen

rész jósza'g Királyi edománnyal adat‘ott. ^

i616. Csöghy Pál, és János benne részt bi1-mk.

1750. A" Bere Nemeseknek egész helység Щ ado

mánnyi levéllel a мои.

§. 17. Csomalfò'z Magyar falu , régenten Nagy- és

Kia-Cs omaközre штаты. földes Urai: Diószeghy Ma

ria, Báró Mészároá János Нас“ Vezér özvegye, Sze

gedy Mária Nagy. Mìhályné, Pogány Lajos , Рад, és

Miklós, Mészárol Sándor maraclékì, és Csig nem

zetség. Szomszédgya. keletre "аду-Ката” , dé re Sza

nisló, éjszakra Fény, és Bere. Lakossai Magyarok,

Oláhok , és Svábuk, Bel'ox‘mátusok, Katolikusok, és

_ Ó Hitì'iek. A’ Reformátusoknak, és IOláhokriak hely-

ben Papjok, Templomok, a.’ Katolikus‘Svábok Zanisz

lÓì Templomhoz járúlnak, élelmeknek móclgyok: 11o

hány termcsztés, szántás, vetés, marha , juh tartás ,

erdöjek Шин, piattzol; Nagyf Как)“, Sznthm'ár, Def

bretzen. _

l

A’ régi Csomaközy nemzemzetségtöl vette neve.

Zetét, melly а’ Gróf Károlyi házzal, Ve1és5y, és Ba@

Зону nemzetségekkel Kap‘lonyi еду шггдыды szárma:

` ' ` zotl,

~
‚
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zott, a’ mint _Kaplonynak`leírásába11 eléadgyuk. Fiů

a’gon 1768. Csomaköay ’Sigmondban magva. szalc`a1

dott. _

_ 1407. Károlyi László a’ Nagy-Csomaközî rész ió

szzígát Báthory Istvánnak, Zaniszló fìának, 50o. arany

forìntba lek'ótelezte , és naidì'jn le nem fìzethette, {ize

tést késleltetöY parantsolatot hoz'ott a1’ Királytói.

1414. A’ C_somaközy nemzetség birta.

1425. A’ Károlyiak is benne részt vettek.

1464. A’ Gyermek - Erdö mint Kis - Csoinaközhöz

tartozandó Vethe’ssy' Miklósnak oda ítéltete'lt.

\

1518. Báthory György, Istva’n, és András felkér

ték , de birtokába.` nem léphettek. f „

1544. Bácsmegyey Benedek részt nyert benne.

1m 1614. Pyxendorfiì Rueber György Нас“ Vezér еду

részét Királyi adománnyal felkérte. _ _’

§. 18. `Sçaŕ2íszló f'alú , szomsz'édgyai:` éjszakról

Csomaköz, délröl Petri, éq. Венере, ‘nap kelen-öl

Puszta-Kide, nyugatról az Ombölyi puszta. Vallása

Katolika, Oláh egygyesi'iitt , és Reformáta. Mind

а’ háromnak Papin, ’s Temploma. Mostani Katolikus

Plébánus "мы Jósef'. Lokossai Magyar-ok, Oláhok,

Sváîbok~ Föides Ura' а’ Gróf Károlyi ház, de a’ Czég

lédy Nemcs Nemzetség  is bir egynéhány telket.v Pia

tza Nagy' Károly, Szathmár, és Debreczen. Elel

meknek módgya: dohány termesztés, búïza, zab, ten`

geri, gabona vetés, marha, júh tartás.

‹ .574.1321111111151 1.1521611111 2.111151611111151 épmemr.

és vette nevezetét а’ mint l ‚

1414. Az_lstvá11, László Eaj каши lett osztály

Levéi bizonyíńya, а’ Lelesz. Konv.

и

' Í A’ maradéki-is Zam’zléßì‘ Báthorîaknak 11611621"

tek, a’ mint Ecsednek leírásában elëadgyuk. '\

1415. A’ Károlyì , és Bagossy Nemesek a’ hatáe
А xát Yxnegbolygartaik..

/

1420.



_ 1426. 1426. 1451. Zanìslóll‘y Báthorìaknak ága
blflaà- ` I 

1425. Báthoi’y István, Benedek, Tama's, Mihály,

65 Berktalan Királyi adomány által birtokába megerö

sltette .

l 1499. Ногу Pdlů'j’ Jánns Ercleje a’ Zanislóì ha.

tarhoz tartozandó, ìránta. tanú vallatás tétetett.

1609. Kiss Mártonnak benne egy Nemes ülés ada»y

tot't, Báthory Istvánnak végsö rendeléséböl.

Azután az Ecsedy Várhoz tsatoltatván, azzal egy L .

>Ux'at esmén.

\

.. 19. Runge falú, ez elött Мена-11525052,

szomszédja keletröl Mezö-Petri, éjszakról, nyugatról

Zanìszló, délröl Piskólt Bihar Vármegyébe. Lakossai

Oláhok, f'ál'Jól épiîlt Templomjok', Papiok helyben.

A’ földgye kétféle minémi’íségü, homok, és _f'ekete

nyirok, búzát, готы, 65 tengerit, kaszálójî jìö 526

ná: teremnek. Piattza Na`gy-Kár0ly. Két homok domh

ja nem régen szölö veszszövel béültettetett. Földes

Ural Beszegei Jásztrábszlry Antal, Lajas , 65 Ferencz.

1550. I. Károly Király Rec‘hege nevezetů hely.

séget, Zathmár Vármegyébe, a’ Чад-1102 сжатым,

melly Péter, és Janes, Domonkosnak fiaì, ée Zathmári

Várnal: jobbágyi által bìrattatott , azoknak magva 525

kadtával, Nog- Semíjenx' Istvánnak, István fiának, a’

maga kcdves, és Udvari hivének, 65 az attyaûai

nak, Chengery Miklómmk‘;l és .lánosnak, Péter fini.

nak, a’ Zathmári Várnak hatalxnából kivévén 111611116

` kozta. Wissegrádon Kis’Kal-átsony után való halo»

dik napon, Urunk 1550.2 " ‚ y '

Ай“ 1‘в1е része Kállaiak által, kik Bólok Simian

`Magyar nemböl vették eredeteket, (а’ mint Kernel:

lelr'ásában látni f'ogiuk) más hason f'ele Chengeriek

által, kik Rezegeicknek nevezték mßgokat. hiraiiñlo“

` mir 151 ‹ Eszt. ‚ ’
7

1575.
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1375. Reze‘gey Вам: Elek'nek ña fele részét bir

ц; kinek iobbágyit Csomaközy György, és Miklós ,

65 Károlyi Mihály- тег/(2116!“ ötnek a’ szakzíllát ki

tépté-k, és 10o..kalang'ya 'szénájokatvelégették

1581..Gl1áh0ly Sebestyén, és János, Nagynak ne

veztettek Jáiios Mesternek Бай, Abaháza puszta `,hely

séget Rechegei rész jószágért eltserélték Kállay isti

vánna'l. lstvz'innak fiával, а’ mint Abaházának leírásában

is eléhozzuk, a’ hol ‚Канаде he‘lysége, máskép Ва

dolphnak „штык; x

1420. Mindszenty Ambrus', és Zarvady .Iakab `egy

l’éSZétf, , '

1422. Rezegey‘György: Balásnak fia liláâ l'éSZét

birták. ‘ ’

14.25. P1ezegei,_ puSztát,‘ Vámosgyörki Pohárnok

András, és Kidey nemzetség magok каши felosztották.

' 1465. Bezegey Balzisnak magvaszakatltával egy ré

sze Война Andrásnak, Kira'lyi adománnyal adatott.

1641. Zóltán Jó’sa, ‘ I ” .

ŕ 1720. Jásztrábszky János egész' yReszegei pus'ztába

Kîrályi adomány mellett béiktatattak, a’ kinek mara

déki újra m'egnépesitették, és ezen helységtöl veszik

’ elé neveket.

§. 20. lllezr'ŕ'-Petr1' falú, szoniszéclja keletröl Irîny, ‚

Vezend, Käroly, éjszakról liasonlóúl кашу, nyugat.

r'óVSzaniszló, Rewege',V cië'lröl Dengeleg, ’s -Piskólt

Bihar Vármegyébe. LakossaifSvábok, Római Katoli

kusok, Templumok téglából épiiltt, mostani Megyés

Papjok Breszty Jakab. А’ lakósok szorgalmatos fá

radságok után‘mindennel bövelkednek. Földgyek fe

I kete, és termékeny, _ szénát a’ szomszéd helyßégmfk

мамам szereznek. Piattzok Nagy-Rarely tsak ее)‘

mértl‘öldnyire. Van két erdeje, az eggyike al Uï’uáäé:

a’ másik a’ helységé., és ennek a’ végibe al hely‘ég‘

nek szép termö s_zi'ilös- kertye. Van itt a’ Vármeglyé

ne ~
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„и Ка1опг11 ‚111155551‘ épített 11.12... 111.13 barok...

benne Gróf‘ Károlyi nemzetség , utánna Mészáros Já

1105 Hadi Vezér özvegye ‚ Menszáros Sándor,_Pogá_ny

Lejos maradéki, Bago‘ssy, Irinyi Nemesek.

’i Régentenl a’ Kaplonyi nemböl eredett Vaduy 11em

zelség birta. i

_1596. Bagossy Péter, Vethéssy Lörincz, 65 .Mik

lós, Chomaközy János , Károlyi László, András , és

Jakab, mint Kaplonyi nemböl eredett Nemesek, Va

day Andrásnak, Feketének neveztetett Andra's fiának

magva szakadtával Petri helységet magok közott fel

osztották. ‘ —

1420. 1422. 1426. Vetéssy nemzetség birta, a’V

hol már Mezö-Petrinek печатать

1518. Bäthory György, István, és Andra's, Kairo

lyi István Papnak magva szakadtával. felkérték, de

bir__t,okában nem le’phettek.

1552. Zennyessy Lukácsnak egy rész benne‘ada

t0n.

1572. Vetéssy János, Marton, Péter, és László

hirtokában új Kírályi adomány mellett megerösítettek.

‚ 1576. ' Rezegey Annának Bognár Pál fel'eségének

egy része, '

1642. Báró Károlyi Adámnak-is rész jószág begin.

tij Királyi adománnyal {adat0tt. ’ ‹

y §. ¿21. Szent-Júnoa раздача Mezö-Petrivel has

táros, a’ hol Gróf Károlyi Uraságnak majorsága va

gyon.

§. 22. A’ Kldei puszta-îs itten helyheztetik, ré

genten népes helység, és кину nemzetségé vala, melly

töl vette nevezetét.

1527, Kydiy Jakab, Bertalannak fia, és Kycley

Tyba, Jánoânak fia bi‘rták, a’ mint Vezendnek lelraif

lSaba láthattyuk. . .A

i 14254



~. háikat hires

50 I ’ мы“

l 1415. Vámosgyörki Poháŕnok András henne Ki»

dey Nemesekkel osztozkodott.y

i466. гамму Bertelan benne részt пуск.

1549. Ногу a’ Наши!!!‘ hely , теней f'ékvö, 65

а’ Ke'reszt útnál Куда-н! erdöre véggel ia'ró slámó

намек а’ кат harárban игумен, itélœtett. '

1588. Zentmiklósli Pongráéz Fridriknek,

159.1. Szabó Danlelnek benne rész jószág adatott.`

1612. Мёд п6ре5 lielység vólt, mert Báthory Ga'.

bor Erdélyi FeìedelemÀ parantsolta: hogy Bodsásteò

lei; , és Dò'ghalmavf'ordúlók, ‘5’5’ Csere erdö a’ Шаг!

lakosoktól elvétettelsenek, és a’ Zanizlói lakosoknak

adattassanak.
\‚

1719. Cróf‘ Károiyi Sándornák 'eîgész` Kidei .szta

Kira'lyi adomán/nyal ajánde’koztatótt, Швей mamdéki

a’ital birattatik. 1 _

. §. 25. Endre'd, Oláhul dndrz'd‘. ~Elegye! Magyar,

és Oläh _falú¿ birtokosshi Сдаю Ferencz Királyi Taná

tsos, Bokor Susánna Bottka Menyhártné, Domahidy

László , Okolicsányi Jánosné , lklódyv László , Gencsy

\Miklós, Domokos Jakab, Uray, lrinyi, Fényes, és

egyéb'Nemesek. Lakossai Refbrmátus'ok, Eggyesiilt

Oláhok, 65 Katolîkusok. A’ Reformátusok Temploma

kêglából, az Oláhoké pedig f’ából épìilxt. Papjok kely»

béli, de a’ Rórnai Katolikusolt Mezö-Petri Papi Me“

gyéhez iárúlnak. Földgye Рейсы, mindenféle 61е‘сц.

es ió ezênát terem , az eleséget' Károlyba, és а’ Ipar

Margitai Vásárba szokták eladni. Ele]a

lpeknek módgya szekerezés~is; mei‘t szüret után az

Ermellyéki borokat széjiel liordják. Az Ё’ pataka a’

falu meliett foly» el , а’ melly Gencsnél szakadván ki,

nz Érmellye'lmek паче: ád. Két erdïiìe vagyon.

A’ Jeles Endrédî nemzetségtöl vette `выпадет,

-melly régi Zovard Magyar nemböl szärmazott., Мене

1598. Erìdréii Tamásnak yZöwárd быта‘ fia egész.`

lien bi1-ta; ими több mint ezer hóldnyi szántó föld~

feit Dengelegy Bertalan felsßántatta. '

‘ ~ А 1 507.



1507. мышц“; Csontos Jänosnak, Beregszázi Me

gy't'ïs Papnak, és az ö testvéreinek Ferencznek, és Si

monńak benne egész rész jószág,

1641. вам Károlyi Амман 111 1111111111 ré“ K1

râlyi adománnyal adatott. ›

§. 24. Dmgeleg, Oláhul Dingyìlak, Magyar,- és

ОМ}! falli, birtokossai: Irinyi nemzetség , Dêcsey Fe

rencz, Bük 1.1111111.- Darvay Ferencz, ésllmre, они‘!!!

Miklós, Solymossy Anna, Veres ‚Иная‘, Genesy Mik

'lós, Fényes, és más ‘Не; Nemessëg. Szomszédja ke

Лены Per Erdëlybe, nyug'otról Reiz'ege, dëlröl En

dréd, éjszakról lriny, és Pórtelek. Lakossai Refor
тёплый; és Oláhok, Papjok, Templomok helyben,

-a’ Reformátusoké téglából, régi Katolikusok Templo

mából megńjjítva„az Oláhoké fából. A’ földgye fe

-kete; három n'yomásbéli minden fé'le gabonät цент ‚

l réttye kétszer kaszálható hasznos fiivet hó'z; legellöje

‘Легенда, Vmind az Uraságnak, mind a’ helységmk

különös erdöje, azért ti'izre, és épiiletx'e való faja,

makkoltatása, szölöjek еду mértföldnyire, a’\hol jó

bere-k teremnek; a’ községnek közönséges réttye 22.

давай: alá való; száraz malma károm, vízi реф; ket

.1'1'1 helyb-m, а’ f1111'1 мы: az Ё; pataka my, а’ 11111

itatója. z.

ведем“ à’ Dengelegy Jeles nenìzetség birta,

mlellyti'jl vette nevezetét, és шёл-15 а2 Ér pataka alat-t

a’ f'alú végén régLKastéllyának r‘omladékjal шагать

-Már 1527. Dengelegy Pongrácznak На, említtetik'

Vezendnek leírásában.

’ 1510. Petri Dersy Kelemennek benne rési jósza'g

admon.. _ y

1597."De1`1gelegy Miklós bírta ,» a’ ki az Élés Havi

di ~'I‘árnaky'Fö gondviselöje vólt. 25. Törv. Tzìk.

16114. A201-121g 11111111111 1.111111115111111 мигает

láíztos vala. 1_5. ‘Гаги T1111.. __

16510
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tçletnek végben 4vitelére.
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1652. Még Dengelegy Miklós birta, hanem Den'

gelegy Annának-is ‚Буй Sigmund feleségének benne

xész adatutt. ‚ 1 . _

1746. Gróf’ Káruly_ i' Регата egy részét Királyî

ndumánnyal f’elkérte.' '  —

§. 25. Irl'ny, Magyar ,' é/s Olálz _falú , az most-is

virágzó _régi Irinyi Nemes nemzets'ég bíria egészszen ,

mellyt'r’il vetteI nevezetét, lakossai leginkább Reforma'.

твой, 65 -ggyesmr Ó hiti'iek, kevés Katolikusok. A’

Reformá'tusoknak. és Katolikusuk téglából, az Olábok

pak fäból épi’iltt Templomok, és a’ Ref‘ut‘mátusoknak

helyben Papjok, de az Oláhok Pórtelekröl, а’ Каш

.likusuk Mezö-Petriböl hurdanak Paput az lsteni tìsz

Földgye fekete, búzát, ten

erit, és zabot terem, és a’ terméseit а’ Nagy» Karo

yi piattzon árullyák el, az élelmck inodgya, szántás,

vetés, és marhákkal való kereskedés, mëllyeket a’

szomszéd hires Tasnádivásárba szukták eladm , i6 526

mit termö kaszáló réttyei,  és két erd6je. 1 '

v1278. Eszt. Az Irìnyi Jeles nemzetségnek levél tá

rában meg most-is eredetben szemlélheti’i adományi

Levél'bizunyittya: „ Hogy midön IV. László Magyar'

Király a’ Csehek roppant hadi tábora ellen Stìlurít

várára köri’il Morawa "vize mellett hartzolna, bá

rnúlva {заданы а’ Király: miként Víd- Ventzel, és

Ldszló két egy testvér atyaiiak Földre terítvén ,‚ at

ellenség Kiráiyt Ottakcrt, annak Marccllìnus fiat

elevenen megf'ugva lánczon k'ézbe szolgáltat‘ták, melly

remek` viiézségeknek minémü megjutalmaztatására

,y ( redhostz'mentum) Irz’nnelt neveztetett földet, Zath

, már Vármegyében nékiek ajándékozta. ‘Ё Ме11уп61

‚11151111 Irinyí Irinyz'èlfnek hivattatnak az ólta. A’ Сайте‘

rek-is az: hul >az iffjú Királyi Herczeg a’ maga fényes

kön'tössében, a’melyén tsillag villogván, é's lántzon lá

b_ánál lévén еду veres. bársuny párna Királyi koroná

ul, 65 páltzával láttatik.

1420. Irinyi Tamás ege’sz'szen bírta, hanem А _

146o. Pilissy Bóldisárnak, és ‚Миома!‘ benne

rész ‘Маши. . ‹ ‚ ‘‚

— 1544.
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1544-. H'ogjr Meiner-Tana nevi'i rét,v és Найду-ей

€176" az Irinyi határhoz tartozandó ítéltetett. '

.5. 26. Portelek falú. Szomszédgya keletröl Tas'

haid Erdélybe, és lriny, nyugatról Szahiszló,l délri'il

Enclréd, éiszakról Károly. Lakossai Qláhok‘, fából

ëpiiltt Templomok, Papjok helyben. Földgye мы“

terem búza’t.' tengerit, és zabot. Piattza Nagy-Karoly.

Kaszáló réttye kevés, de i6 szénát ád. Földes Urai:

_az Irinyi ¿nemzetség , Ge'dtz Ferencz Királyi Tanátsos;

Zimány Ferencz, Okolicsány'Jónás, ’s más l'óbbek.

Régent‘en а’ Porte‘ieky hemzets'ég bírta. Mert:
_ 1585: Tami vallatás `161616“: miképpen Pprtelekyv

Зайка!) ‚ János, László , és yPeil, az ellenek vallott Iri'

nyi Jánosnak, László ñának Prókátorát megölték?

.421.. Pomleky мм, ё; Miklós, ì13.11.1.11. Бай `

egészhelységet bírták.

1422. ErséiJe'tiiek .Í'ainossi Kantor Domohkoi, es
Ahnának Rezegey Györgly lfel'eségeihek benne rész'

Маши.

д 1548. Tàm'ivßuazás щите hogy поп sz'ántó

_földek ,'mellyek a’ Bdrátoh Kúttya Меж: f'ekiisznek, а’

_Porteleki határhoz tartoznak, és azért‘talán а.’ Barátok-is;

kik aiább Veze'nd helység ат: emlitetnek, az'oh ы:

lioz közel lakhattak.

1747. Egész .helysèg Èötvös :Íösëf'nek Kirailyi ado:

'ńiännyal adatott;

§. 27. Mezò’QTneŕń falií. Szo'msíédgya. kele'tröl’

Cencs‘, riiyugati’ól Gsoi'naköz, délri'il Po'rtelek, és lriny',`

ëjszakról Nagy ~ Károl`y, Qés Kaplony. Lakossai „дуг;

Siiltt Oláhok, és kevés számból álló Róinai Katolikú'

Sok ‚ mind а’ ké: rende/n lëvöknek téglából épi'iltt Тей

plomek, az Oláhok Papotfis штык, a’ hòmai Ka

iölikubok Templömábà a’ Na'gy~Károlyi ájtat'os ren

_den lévö'k közzi'íl eggyik szokta iinnep napokon az 15д

teni szolgálatot “вы: vìnni. Földgye fekete, búz‘át,

G ten



tengerit, és zabot terem. Réttyeik jók. Pîatlzbk Nagy@ ’

Károly. Földes Ura Gróf' Károlyi ház, mellynek ai

halárjába derék, éâ nagy kiterjedési’i Иск-Цен fátzányos

kertye vagyommúlatbágos séla'hísok esnek benne rendi

re {Шасси l'ák laoz'ött, belyenként a’ pihenésre tsiuált .

ülö helyek lrvén készílve. Vagyon ‘ан-55, és ennek

közepéu egy шдышкыеыег«мышцы körül véve,

nem meszrsze bozza’. alkalmatos fïirdö hely. Ezen t6

еду malmot- is На“ ‚ mellyben а’ legapróbb lìszt Ми;

készíuetlk. „А’ 1ó, és a’ vízi malom közölt Её: sorjába.

magos jegenye faikyannak illtelve.

Vagyon a’ Nagy-Kärolyì határhoz tsatolva egy

Puszla» Тент цечй‘ризгга-йз. Ez-is a’ Gróf Károlyi
házé. Mind а’ 1сецбгё1 Шуеп’ Jel- és Oli-Levelekre

akadmnk :

1418,. 1420. Vetéssy Jakab bírta;

1420. Csáky lstván tanú _vallatást tétetetelt Vetésf

sy‘Jakab ellen: hogy а’ maga Teremì jobbágyait а’

fogházból kiszabadította. ‘

1425. Csáky György Zathmár Vármegyei Fö-Isà

pány Terem helysége’t> elpusztította ‚ a’ jobbágybkat va

gyonnyaikgól megfosztotla, és megsebesítette; azrért

Királyi parantsolat mellett ezen hatalmaskodás Király)

'embere áltqßl’I изданием. y . _

1428. Ãirolyiak- is bírtókáljah v‘óltak.

145e. Báthory lnemzetség egy részét fellcértc.

1552. Zennyessy Lukácsnak еду rész Май-Те‘

rembe Királyì adománnyal adatott. .

1572, Vetéssy János, Márton, Péter, és Lászlô

egés‘z helységnek bírtokában й] Királyî adománnjr mel’

.lett megerösitettek', kiknek maradéki Mezö-Tertmi,

Vetéssieknek nevezték адвокат

1601. Mezö - Szent - Mikló'ssy János Mezö'  Teram

be részt Királyi adománnyal пуст;

16W
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_ ’ 1697. Köpösdi Tolvaj Gzíbornak, 65 azon Esztend.

Báró Ka'rolyi Istvánnak, és Банды-пак egész Mezö

Terem helysége Kira'lyi adomáunyal adatott.

Emlékezetünkre Károlyiak engedelr'néböl Rácz Dea

_ meter birta, kinek magva szak'adtával ismét Gróf Кё

"‚'-''y

~¢v~>v¥¥¥¥338

rolyi házra szállott.

§. 28. Veze‘ncl falú , szomszédgya keietr'tii lriny,

nyugatról Mezö ~ Petri, éjszakról Hatvan Erdélybe , ‘

délröl Dengeleg. Lakossai Gláhok, tégláblól épïiltt

Templomok, Papok helyben. A’ földgye f‘ekete, min

denféle életet megterem, Kasza'lló réttyei jók, erdîije

vagyon. Piattza Nagy- Károly. Nagyobb része a’

Gróŕ' Károiyi házé, hanem а,’ Csomaközy ivadékoknak

is van benne kevés része.

Régenten а’ Kaplonyi nem, és a’ Капли: rend

lulajdonának lenni áilílatott. Mert:

1527. „ Gróf Sándor, l. Károly Kîrálynak Ud- —

vari Birája Gewri Kapìtány', és Vas Vármegyei Fö

lspán eieibe Evry István Mester a’ Királyi Udvar

nak jegyz'c'ije, és az ötestvére Pál idézték _G_yörgyöt,

Eudusnak fiát, és Zongának neveztetett Pétert а’

Kaploni nemb’t’il vai9'kat Vezend hel ége eránt.

Meily per ,f'olyás harmadîk törvényke nek idejére

a’ Király Urnak parantsolattyából. hal ztatván, `a’

nevezett Ewry Istyán Mester, és Pál adák, hogy

ta, mellyben való béiktatásoknak elösz'c'ir а’ Szent

Jdnos Лицей/ат! Keresztes rendje'nek Mcstere, azon

,1, rendnek iussa eránt ellene moníiván, aznn ellent

‚‚ m‘ondásról lexnondott, és a’ Kira’lyi adományt hei'y

'„ be hagyván, а’ Vezend helységét a’ Fel-pereseknek

„ bírtokában hagyta;` az után fél esztendö múlva e111

„ lített György ,f és más’rokuni Kaplan nemböl valók,

. ‚‚ Fiiep Nádor. lspán Ur által Zathmár Vármegy1be _

„ tartatott közönséges gyülésben а’ bóiktatásoknak el- ‚

„ lent mondottak ‚ és as cllent mondásnak okát kérö

nékiek a’ Kîrályi Ur a’ Vezend helységet ajándékoz~ f

‚, perben Péter Pap, és Andreis Ügy védöik áital Не"

.I

„ gendö Prókátori levóllel megjelenvén, a пейте":

\ v _ C B „ Ka.
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Kaplonz‘ nemb'f'il eredett Nemesek ellent mohdásokà

пай azon от“; adaîk: hogy a’ Vezend'lielysége az

ö örökségek. A’pe1" folyás ‘ем: folytattatván, mi

dön а’ nevezett Királyi Udvarnak Birája három iz

ben a’ személlyesen jelen le'vö lstván Mesterxöl, és _

az ö testvérétöl Páltól Prókátora által megtudakozta

vólha: ha ezenl per f'olyást bajvívLíssal-é? vagy 1 а’

himek letételével elvégezletni Akívánnák? és ezek a’

hit letétel által lée'ndö elítéltetését választanák, ak

kor az Ország Fö-Zászlóssoival, és lNemesaeivel a.’

nevezett Királyi Udvarnak Birája. Széket ülvén, “61

teren: hogy а’ Koplónyi nemböl eredett Nemesek,

ki ki közzi’ilök magával ötöd Nemesekkel a’ Váradi

кармы“ elött, Minden  Szentek ünnepének nyól

tzadján esküdgyön -meg. А’ mint a’ határ nap el

jì'ivén; emlitett. György'DcngeIegy Pongrácz На“! ,

Kydy .Iakabbal, Bertalannak fiával, és más két Ме

mesekkel, utánna Dean, Eudusnak ña, Chepánnal;

Illyésnek'fiával, Jakabbal, Domonkos fiával, és más

két Nemesekkel, az után Zongának neveztelett Pé

ter Mezço Rezcogci E‘gy‘eddel, Lászlónak fiával,

5г1пд9ггаНц5уап tsak Sandornakfiával, éè‘. más két

Nemesekkel, azonkiviil Mairton шишек {ia Lörinà

czel Kaasy Iwánka iiával, Kydey Tybával, Иной’

nak {НА/а‘, és más két Nemesekkel, Miklós, маме;

nak fia Rezeogej Pállal, \Olywerr1ek fiával, Mind

szenty Kis 'Péterrel, ’s más két Nemesekkel; Simori

Andrásnalt fia Miklós'sal Zcnnesy ' Abba fiával, ’s

más három Nemesekkel, Mihály, Andrásnak fia P411`

líznclfy Lászlóval, Miklósnak {МИД és más hároln

Nemesekkelyutóllyára Merliárd Andrzisnak fia Pìrz'a

chef Miklóssal,-Márk11ak fizíval, és Ínás három Нр

mesekkel megeskiidtek: Воду >azon Vezend llelysé-~

ge az ö valóságos örökségek légyen. Ezeil hit leté

telnek f`0lyamattya az тайн àzon Minden Szent'ek ün1

nepénck tizenöxödién a’ Királyi Udvar Birájának elö

adatván, ö, a’ ki 'az lsteni kegyelemnek ingerléséà

böl, ’S а’ Királyi Urnak akarattyából ad Magyar Or

пазы küz társaság Biróságának f’ö póllzát rend sze-L

rént az'ért nyerte `el: hogy kińek kinek, а’ mi az'

övé, felválaltt hivatallyának, ’s hatalmánák tisztyéböl

megadni tartozzon; az Ország FölZászlóssaival, ’g

` ,', Пей“!

.I
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Nemesseivel öszve ülvén, solcszor nevezett Ищет!’
u ‚ _ . . -

д hclyseget minden haszonvételeivel, ’s hozzá тапо

u zandóival а’ Koplonyz'v nembòl~ eredett Nemeseknek

,‚ oda ítélte, és megadta marade‘król maradékra.. örö

„,.kösón biratandól. Költt Magyar O-'Váron , Minden

„l Szengek iinnepének tizenöt'odje ntlainl valów Vtizedlk na- ‚

„ P011, llrunk’` 1527.. Eszt. Я‘ ' _ —

\

Mivel pedig a’ Бит „161165 Jérusalemi Keresztes

rendje Mestere-ls уехала’ hélységet a’ szerzete ада]

’‹1011611а1‹ lenni. állította, `ezen Szerzetnek Monovstoral-is

közél lehetett. ‘

1012. Eszt. kezdödött ezen Szerzet, minekutánn‘a

a’L Sara'eenusok Jérusálein Чай-05511: elfogl'alták. Tem

plomok Sz. János tiszteletére vólt építve, a’ Szarán

»dok Keresztényeknek szállást aatak, és laz‘ét‘t 52611651:

adó {Hospigalqriz'} alamisnás Sz. Jánosl Szerzetessei

nek neveztetetnek. ` ’

1099. A’ Szent l‘öld а”- Keresztények által `‘1125526

vétetven,V nem как szállást adó ,y de a’ Pogányok- ellen

hArtZOIÜVitéZi-Renddé-is lett. ’ —

l 1508. A’ Törököli által s-zorongattatván a’ Rhódus

Szigettyét. elfaglalták, és Rhódussi Yítézeknek печи-д

~ ‘l.ett.ek.d Me'g

1522. Vítéz ellent állás után onnét a’» Törökök ál-l

tal kiszoritatván. ` À

1550. A’ Maltha Szigettye’be menedék ‘helyet ke

restek, és Malthdi Vítézeknek mondattak,A de a’ mi

idônkbeV Napoleon mostani Frantzia Tsászár, az után

az Angolyok által onnét-¿ís kif'orgattattak. _

1160. II. Geyza Király által Magyar Országba.

béhozattattak , elterjedvén , sok Monostorokat bírtak,

gö-Kormán‘yozóiok az Auranai Реж-101 lévén. A’ Ve

z'es Barátoknak el-törlésével (Templarii) azoknak Klas
tromjaik ezeknek adattak. l~ ' 1

l ' .y i Szath
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Szathmár Vármegyébe, vagy .1h02 közel Monoste.

raik lehettek : 'V'a'rad mellett, Telegdén Bihar Уйти»:

gyébe. melly а; Clöit a' Vere»T Barátoké vólt, Lelez' a.’

Sziiágyságon, Ukür, mostivagy Okò'r-Tó Kézép-nzól

110k, Okärz'tó Szathmár Vármegyébe, a’ mint Pray az

Auranai Perjelségröl, 'Fuxhoffer a’ Monostorokról, és
Keresz__t1'1ry a’ Va'radi Püsp'o‘kségröl írjak, és a’ Szath.

márì Oköritónak leirásában-is még 1V. Béla Kiraily

idejéhen vólt Klastrom említtetik.

1596. Vadai Andrásnak, Feketének пенис-1611:

György liának magva szakadtával Bagossy Péter, Ve

téssy Lörincz, és Vliklós, Chomaközy Janos, Károlyi

László, Andreis, 65 .lakab , mint Kaplonyi nemböl ere

dett Nemesek , Vezend helységét-is magok k'o’z'o‘tt fel

osztották. ‘

.I

f 1419. Károlyi Be‘rtaian , László., András, János ‚

65 Jakab hírtokában K_irályi adomány i'nellett текст

sitenek. ‘

1425. Károlyîak bírták. . _

1518. Báthory György, lstván, 65 ‘Andreis felkér.

ték Károlyi lstván Papnak magva szakadtával, de bir~

ltokába nem léphettek.

ЕМ: is omlékezetiinkre Rácz Demeter ,‘ jeles er.

költsi’i Q ’s tud‘ós férifiú bírta, a’ ,_ki a’. Gróf` Kcirolyi

ha'z jószáginak F6 me'ghatalmozattya lévén, Gróf Csáky

Rósáliát, Gróf Károlyi Ferencz feleségének 104511116

nak testvérjét hites társúl vette, ’s ezen helységgel

éltéig Gróŕ` Károlyi Ferencz 'Sógorától megai-ándékoz

tatou, Ez Görög hiten lévén építette itten ‘а’ lakósok

займёт-а’ Тетр1о111о1-15. De semmi maradéka nerń

maradván , ezen helység ìsmét a.’ Gróf Károlyi házra

lzállott.

§. 29. ‘Ganci` Magyar, és Oláh f'alú, birtokossai:
rÑVay Mária , Laskay Samuel, lklódy László, Szekeres

Antal, Cs0r_nay ,'Sántha , Szova'thi ,'Е1‘1161у1‚ és több

számos Nemesség. Többnyire. Nemes emberek lakja'k,

lakóssai Reformátusok, és О hitiiek, ezeknek Tem

plomok fából épi'ìltt, 65 Papjok mind а’ két renden

. lé
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lévöknek, a’ Reformátusoknak КБ Templomok vagyon.,

A’ Földgye f‘ekete , mindenféle gabonát terem; termé

seit a’ Károlyi piatzon közel е|ас1$у61‹‚‚ nevezetes ka

száló réttyei, mellyek a’ legjobb szénával kedvesked

nek, élelmek módgya: szántás; vetés, kàszálás. Az

úgy nevezett Ér pataka а’ falú alatt foly-el vtavaszi,

és esös idökbe. Az határja nagy térségi'i, minden

erdö nélküll azéri: az agarazás itten nagy betsben

vagyon. _ ‘

Régenten a* Gencsy nemzetség bírta, mellytöl

vette nevezetét; hahem

‚ 1407. Báthory tstvármak benne i‘ész jószág adatott.

1420. 1428. A’ Gencsy, 65 Báthory nemzetségek

nek bírtokában vólt. . ~'

1428. Nemes Gencsy, és Báthory bírt'okosok ha

táririt iáratták, Maylhéntól, és4 Ka'lalZenbMlfl‘i/ós hely

ségétöl megkülömböztették. ’

145|. Határját Bobáld felöl Károly'äános , Lász

lónak fia iáratni akarta, de Gencsy Orbán , Jánosnak

На, Miliály Pálnak, Tomás, `más Tamzísnak Бай meg

nem engedték, 65 e’ miatt а.’ Királyi ítc’lö Udvgrlgan

meghívattak.

1456. Ezen per ‘folyás‘ Gencliy Tamás részére„,

Károlyi Jakab, 65 az б Domonkos fia ellen , Pálóczy

-Mátyás Nádor-lspán'ältal Sz. Mihály Arkangyal iin

nepének nyóltzadjára balasztatott.

1458. Tami vallatás tételett Gencliy Tamás, és

Sarollyány Miliály részéŕe: hogy а" Gencsi ‘Nemes ud

varhelyekre [вы/6:1 Endrêdy Zowárdnak fia, Egry lm

re, Péternek fia, Mikolay Tamás, Lziszlónak fia Реду

veres` kézzel гей rohantak ,_ '_onnét ingó jószágaikat

elvitték, Genesi jobbágyikat minden vagyonoktól , 65

ruhzíiktól megfosztották. ~

1514: A’ Ge1f10siNemesek` a’ Kereszes pa'rtos рад
rasztoklioz állottak, és azért а’ jószágok Báthory An- y

drásnak adatott. I. Ptész §. 58. ‘

’ _ ` 1545.

i



pak', Gáspár Jánoslîak, Gáltf'y Ferencznek,

Nemesség bí'rjg.

‘a WWW ‘ ` ‚

1545. Gosz'ronyi Miklóinak, ,Y l .

`|7551. Рика} Gergelynek, Genqsy Jánosnak, é

Hatvany Jánosnak, ‹

1587. Balásházy Andrásnak, Eersncznek,Y és Ma’r:

tonnak, òarollyaìny Lászlónak, és'Györgynek, Da_bó

czy Imrének,l és Tamásnalç, Erdélyì Ambru’snak, Ke?

reky Balásnak, Nobis Mihálynak, Sándorházy щит

f

'1.588‘ Рады‘ Jánosnak, é.: Gry‘oi‘riyînek,l Gencsy

Vinczének Csúry Miklósnak, ' '

15,89; штата)’ дйцчзтйё J,

1611. Gencsy _Istvánnak rész даты

ì 1747.` `B.á_ró Lassonczi‘ßáqíïy Faŕkasnak<2 Way

Lászlóilalçl és Miluaíílyrmk1 Hatyany Istvánnak, Елка’

dy Mihálynak, és Péternek ezen 'Nemes` ülési'i (C111

дай-г) egész helység, hol Királyi, hol Nádor-,Ispá

nyi çdorxgánnyal «gdattalçi‘nçm tlsndQ/h‘ávt': hogy 'enny-i

§.\5ŕ;. Esjztz‘ón (lláh falú1 bjrtokossaì: Pogány

iig-mond, Linknçr Mihálv, Szabö, és Bódy nelrnzetêéA
gek. Lakossai O-Hiti'ìek,y határbéli f‘öle‘lg'ye kc't nyo1

lfmá‘sxhélí, melly ŕ5s_zi,l és tayaszi vetemeryyt terem, réte

We mal‘hánâk alkalngagog szénát Img; Nagy-Károly pia;

“Мёд: " ‘

. 5

1489. Egy иску-её része свету Benedektöl, Fe*

I_encënek fiától Drágŕfy Berçalan résgére elítéhetetlt.~

$- 51. Szcnt -Miklós falu. Szor'nszédi keìetröl`

Elztró ,A és Király  Darócz ‚ nyugotról Genes ‚ фёЬ‘Ы

Mind -Szent Erdélybe, éjszakról Mezíílzerem.l Lakóssai

Oláhxok,A Templomok fából épi'ìlrtt, Papjok helyben. А’

Földgye f‘ekete, mindenf’éle gab'onát terem, nevèzeleseq

Рейд; jó dohánnya által hires. x Piattza Nagy- KaírolyA

réltyei jók, f‘öldes Ura. Gróf` Károlyi nemzetség. '

Rejgenten а’ ген:  Miklóssy hemzetség ìííŕîa. g d@

давай magya szakadtáv-al, `

‘ 1417;

l
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1417. Báthoryvlstvánnak, 65 Benedeknek Királyi

adumánnyal adatott. . `

‚ 1455. Malomvizi Kendrys 'Jánosnak, 65 Kendo

Lászlónak is rész, ‘

1511.. Károly Sófiának Csubay _Iánus feleségënek,

`és Kasuhy вымыть, Károlyi Mátyás hitvessenek

hasunlóképpen benne rés; adatott.

§. 52. Na ;»— Majtény nevezetes Meßö-Várus a’

Kraszna partyán. Ez eli'itt Ref'urmátus Magyaruk lak

ЦК, minek elötte Muntecueuli Hadi-Vezér, és а’ Tö

rök hadak-el'pnsztítutták vólna, most tsupa Katolikqg

Svábok lakják, kiket Gróf‘ Kárulyi Sándur ide 116110

zott, ’s ezen elpusztúltt Mezö-Várost v_elek megnépe

диета. _Sz'ép tornyos 'I‘emplomok nem régen épi/litt,

Megyés Papjok Dubinszky Mihály Al-Esperes. Hatá-,v

vroztatik `ëjszakra Kis - Majténnyal , délre Kiráiy-Daró

egal , és Esztróval, keletre Gilváesal, nyúgutra. Nagy

Kárullyal. Földes Ura a’ Gróf Károlyi ház. `Vizi mal

ma a’ Krasznán, szép gyümöltsösse, gazdag búza ter

1116 földgye, kaszzílója , jó bert termö dumbja. Lakós

sai tehet'c’is gazdák, nem a.’ jubbágyi rend szaba'1‘s,.deI

a’ Gróf' Károlyi Sándorral tett alkú szerént dolgoznak,
65 adóznak.` Hajdan,` a’ _Kraszna vpartyán szép 1915161

lya-vala, mellynek fenék kövei még látszatnak.“

.560. Miklóè., es Репеп 2.1111110111 ‘Tomy 11.2.1>

1211‘161;г ‘ ‚ —‚

1417. Báthory _Istvánnak, és Benedeknek Nagy

és Kis  Majtény Királyi, adpmánnyal adattak.

1428. Genes helységéti'il’a’ határjai megkiilömbbözY шик a.’ Báthory, és Gencsy Nemesek részére.

14,50.. 15.1111911111. çgészszen 1.111.111.

1467. BáthorylAndrás, és Domanhidy Anclrás

Ksreszt-‘flllya szántó fö'ldeket Domanhida, és K_ise

Majtény. között határ hányásokkal elmesgyélték.

.e 15,12,a

. \



Apak, Gaspar Janosxîak, Galify Ferencznek,

¿n ‘матчи’! i

154s. Gaszionyi Mikió‘mk, \ L i .

1551. Farkas Gergelynek, Genesy Janosnak, é

Hatvany Janosnak, -

1587. Balashazy Andrasnak, Ferencznek, és Mar:

шипы‘, áarollyany Laszlónak., és'Györgynek, Dabó

ezy Imrének,L és Tamasnak, Erdélyì Ambru'snak, Kef

reky Balasuak, Nobis Mihalynak, Sandorhazy Laszló.’

r

1588, Fodor Janosnak, él Gy'oifzynek, Gencsy:

Vinczének Csúry Miklósnak, ' V

1.5.89; Rakamazy JánQSnak .

1611. Gencsy vImwannak rész jószág,l

_ 1747. 'Baró Lossonczi Banfi’y Faŕkasnak., Way

мышцы“ és М11161уш11:а Hatvany lstvannak, Sax-ka»

dy Mihalynak. és Péternek ezen 'Nemes ülési'i (Cu-1

дат) egész helység, hol Kiralyi, hol Nádor-(Ispá

nyi adomannyal adattak‘;L nem {suda/hatt hogy 'ennyl

Nemesség birja. ‚‘ y - _

$Д5д. Esztró, Qlaíh falń, birtokossai: Pogany

~Sigmund, Linkner Miha'lv, Szabö, és ßódy nemzetsée
gek. Lakossai O-Hiti'i‘ek,Í hatarbéli f‘öleylgye ke't n'yo.

,.masbéli, melly öszi, és tavaszi vetemenyt terem, réts

rye marhának штат Szénát haz. ‚ Nagy-Karoly Pia.’ -

‘ЁЧЁЁЗЁЧ

1489. Egy negy-ed része C-sa'ky Benedektöl, Fes

rencz‘nek fiatól Dragif'y Berçalan részére eliléltetett.

5. 5.. sunt -Mi/.16. fai... szm'nszédi 1.1.0161

Esztró , és Kiraly - Darócz , nyugotról Genes ‚ délröl

Mind -Szent Erdélybe, éiszakról Mezöterem. Lakóssai

Oiahpk,l Templçmok fából épüln, Papjok helyben. A'

f‘öldgye Рейсы, mindenf'éle gab'onát ‘Нет, печегегезсц

pedig jó dohannya állal hires. 9 Piattza Nagy- Karoly,

réltyei уж, földes Ura Gróf Karolyi nemzetse'g. '

Ragenten а‘ Zent  Miklóssy nemzetség hir-‘3. g d@

gnnak magya szakadtaval,

‘417’

l



М 4l

1417. Báthory Istvánnak, és Benedeknek Királyi

¿dománnyal adatott. . `

14Ё5. Malumvízi Kendrys lJánosnak, és Kende

Lászlónale-is rész,

1511,. Károly Sófîának Csobay _Íános feleségenek,

és Kasuhy Borbálának, Káralyì Mátyás hitvessének

hasonlóképpen benne 11551` adatott.

§. 52. Na )'- Majtény nevezetes Mezi'j-Város n"

Kraszua partyán. Ez elött Ref'ormátus Magyarok lak

;álc, minek elötte Montecuculi Hadi-Vezér, és а’ Tö

rök hadak-el‘pnsztították vólna, most tsupa Katolikqg

Svábok lakják, kiket Gróf' Károlyi Sándm‘ ide bého

зон, ’s ezen elpusztúltt Mezö-Várost velek megnépe

,gítettçn Sz'ép tornyos 'l‘emplomok nem tégen épi'lltt`

Megyés Рама}: Dubinszky Mihály Al-Esperes. Hqtá@

roztatik ëiàzakra Kis- Majténnyal , délre Király-Daró

egal , és EszLróval, keletre Gilvácsal, nyúgotra Nagy

Káxjollyal. Földes Ura а’ Gról’ Károlyi ház. Vízi mal-_

ma а’ Krasznán, szép gyümöltsösse, gazdag búza кег

щб f‘öld'gye , kaszálója , jó bont termö dpmbja. Lakós

sai тьмы gazdák, nem а’ jobbágyi rend szabá's,.de

a’ Си’)? Károlyi Sándorral ‘си alkú szerént dolgoznak,
`és adóznak.~ Hajdan. a’ `Kraszna vpartyán szép казин

1уач’а1а, mellynek fenék kövei még lámszatuak.l

1560. Mìkló's, és Petten Zánthoui 1'l'omay fìái

birták. _

1417. Báthory lIstváu1r1s1l1, és Benedeknek NagyV

és, Kis  Majtény Királyi. acìománnyal z_xdattak.

1428. Genes llelylégétöl’a’ határjai megkiìlömbbözv

tettek а’ Báthory, és Gencsy Nemesek részére.

1450. Báthçrìak egészszen bírták. l

1467. Báthory lAndrás, és Domanhidy Andreis

Kereszt-Allya szántó Fôldeket Domanhìda, és КБ‘

Majlény. Кбит: határ hányásokkal elmesgyélték.

’-_ 1519,.
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1519. Mejtény Uradaloinnak (Domz'm'um) 1111m-A

5.11111, és аььап Báthoriak mi .igen léendö magvok

szakadtával Rozgonyi Istvánt, ifiiabb J’ánosnak fiát La

jos Királynak helyben hegyásaval téstvéreknek örökbe _

fogaidták.

1609. Bokor Märton'nak, és Gèr'gelynek ’egy Ne- ’

mes ülés , Érsek Gergelynek , Chyorvásy Kiss'Y Mein,

tonnak, Kerekes Péternek, Benedeknek, és György

nek еду egy ház hely l\Iaitl1énba,jBáthory« Istvánnak

végsö rendelése szerént adatott.

‚ 1'614.'Majthêny Márton-is azon végsö rendelésb'c'il

еду Nemes Udvar helyet nyertt;`

‚вы мадгьёп мьгзцмгьз 111116065 kiváltsaígot

tulajdonítván magának , a’ Vármegye hatalma .alá vet

_tetett. 67. Törv. Tzïk.

‚ Tzik.

1647. A’ Чай-тегу: részére taksáltatott. 5o. Törv'

Azután az Ecsèdy Uradalomhcz tartczot't, ’s vele

еду 1‘61с1е5 Urat esmért.

1661.A Mnntecucculi HadiVezrr~Kemény Jáno’snak

segítségére ki'ildetvén Nagy › Maiténynál öszve tsatolta

vele húsz ezer Katonzíból álló táborát. `

1662. Hol Német, 1101 Török haclaktól szorongat».

tatva’n, égettetvén, Majtény egészszeu _elpusztúltn

1711. Nevezetes lett a’ Sz'athrnári béke 116165161д

melly а’ Rákóczy pártyaín itten táborozott Magyar lia

>¿iaktóll az alatt а’ hegy alatt, melly most szölövel van

béi’íltetve, elf'ogadtatott. Bell Mátyás kéz írattyában

így iria le: ,‚ Ка1г01у1 Sándor a’többi öszve szövet,

kezett Magyarok 1‘65261‘61 19157. Apri. Pálffy .laines-_
i, sal ’a’ ylaékességet megkö1vén,_ megakarta mútatni:

„ mitsoda készséggel годами azt а’ Veze'rlését'c'il 1115

‚, g5 Magyarok? azokból tizenkét ezernél t'óbbet a.’
А Ma]

,J

’
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„ Majthényi mezön hadi rendjeikbe állitott. A’ hová

„ midön Gl‘óf` Pálfi‘y .Iános a’ maga késéröjével elér~

‚, kezett vólna, eleibe terjesztette Gròf' Kárclyinak

‚, általa [вы igéreteinek bétellyessítését. A’ ki azonnal

„ parantsolá а’ táborozó Magyaroknak: .hQgy а’ sze

„ renrentsésen megköttetett békesse’gnek 'o‘rvendezö je

„ léi'1'l háromszor egy más ищи зйшё_1‹ ki a' pnskájo

„ kat. Mellyet megtselekedvén, parantsola: hogy a"

‚‚ Zászlóikar f'óldbe ütve'n, azok melle’ rakásonkém. 11511

„ nyák»le a’ fegyvereiket. Ezt-ìs megtselekedték,

‚‚ elébb 160. Zászlóikat a’ földbe szegezvén , mellyeket

,‚ tüstént a’ Gróŕ' Pálfi‘y Jánost késérö Német kat-ona

„ ság elf'oglala. Akkor Gróf' Károlyi Sándor ‘ига meg

„ szóllítá öket: Воду а’ kìnek tetszik, hadi sznlgálatot

„ а’ Tsászzir ö Felsége hadánál válalhat, а’ kinek pe

„ dig гений: ‚ haza mehet, és lezzel a" hadat elbo

а’ tsáta. “ ‘ `

§. 35. f Kis-Majte'ny falu а’ Kraszna partya'n.v Ha.

tárja éjezakra a’ Tngyi ринга, és Domahicla.. dólre,

és nyugotra Nagy-Majtény, keletre Dqb, és Gìlvács.

Itten kezdödik a’ Kasodi úgy neveztetett Atsinált út,mellyet az yI. Re'sz. Ё. 56. leírtuk. Földes Ura а’ Gróf‘ l

Károlyi ház , lakóssai Református Magyarok, egygyef

slìltt Oláhok. Templokjok, Рамы‘. Halászó vizge a"

Kraszna ,_ tsikászó helye a’ Láp, f‘öldgye Рейсы, «bú

zát _, árpát, zabot, tengerit böven terem. Vzfsáros he

Í‘ve Károly, Szathmár.- Nagy  Majte'nnyal egy forma

viszonsagságot szenvedet, ’s vele egy földes Urat es#

mért.

Ё. 54. Domahída, régenten Dománhida, Ma

gyar falú , nem tégen épì’iltt a’ lgrasznapartygîn. mert

a’ yrégi Domahida túl a' Krasznán fekiídtt. Ejszakról

BagqssaL‘délröI , és Keletrì'il Nagy- és .Kis-Majténnyal,

nyugotról Nagy- Károlly‘al határos. Földes Urai: D0

mahidy Jósel`,László , Sigmond, Gabor, Dániel The

resin Buday Jósefné, Eötvös Ersébet Kállay Leóné,

-Gróf Kárnlyi ház, Gróf' Teleky Ferencz, Maitényi,

Kapossy, és Sipos Nemes nennzetségek.1 А’ múlt 52:1

zadokban a’ régi Domahidába a’ Vármegyének заок

izor gyülései tartattak I. Rész. §. 4o. Lakossaì Refor

та

l



1111111111111, 65 еддуышь 01111111, 11111111 11’M не: 1111111.11111.. ,

‚ helyben Temploma , ’s Papja. `Ft'ildgye f’ekete, jó bú

zát termö», kaszálóji igen nevezetesek, és hasznosok,

mind a’ gyepen, mind a’ lápon, mert az Ecsedi lág

Domahida alatt kezdëdik. Vásáros helyeNagy-Károlya

és Szathnrár.“ \ . ‘

A" régi, és. most-is -virágzó Domahidy тетки

ségtöl vette nevezetét, melly már 1569. 1415. 1417.

1420. 1424. Eszt. birra egésszen. Doma'rzA vólt' a’ tö1'.

sökje, (Damz'qnus) de hidat a’ Krasznárr állítván;L

Нашёл/Маты!‘ neveztetett. ' ‘

1594. Illsway Lewkös. Nádor Ispány Doi'nahidyl

Miklósnfak, Miklós fiának, Chaholy Scbestyén , lstván ‚

fia. ellen indi‘tott per f'Qlyását а’ Királyi itéletnek ti-.~

zenöt'o‘dik napjára halasztotta. ) "

1415. Báthory Iánosnaií'a’ Dománhidi határban

vám-szed'c'i s_zahadság adatott,/ d_e az; a’ Uomahidy

nemzetség elf‘oglalta, 1

1414. Ezen vám-_bér Báthoriak> részére еду har
так!‘ részben megállapitatott Pálóczy Mátyús Nádvor

lspán által, mint hogy a’ kérdésben lévöhvámos hídat,A

még néhai Doma’n ‚ Dománhz’díaknak Ом építette.

14251v B_áthory Istviínnak, és Andrásnak henne

rész iószág Királyi adornánnyal adatott.

1450: Dománhídy György, 65 László 15o. új f0.

xintot а’ Dománhidi vám bérnek kiváltá’sára Almossy

Lászlónalç, és. Jánomak, a’ Leleszi Konventl Segrestyé-`

jébe letették. — ‘ '

* 1449. Dománhidy Györgynek‘birtoka új 'Királyi

adományì Levéllel megerösítetett. .

1455. D1111111111dy M111ä1y,-A1.1111ás, 0.15.15», 1sig.

mund,l 65 М111165, Györgynek ñai henne оптикой-1
tëk' l I

1467.



. 1467. Domániiidy András, ës Bäthory Andrés,

Кения‘ - Allyn földeket, Dománhida, és Majtén kö

zött наш jelekkel elmesgyélt'ék.

1,515. Ungai Hajas Tamásnak,

`1517. Gúthy Ferencznek, és lmrének,

1558. Borsovai Oláh Andrásnak, l .

1562. Suhó Ferencznek, és Sukáán Jánosnak,

15,81. Majthyényi Купон Miklósnak,
1590. Monos ь Béli Вы)’ Pálnak.

1602. Pethö lstvánnak, _

,_ 1750. Nagy Sándornak, és Györgytiek benne rési

j'ószág Királyi, és Nador Íspanyi adománnyal adatoxt.

§. 55. __ Kaplfòn falú , nagyòbb részét a’ Gróf‘Ká

ŕolyi liáz, ’s Bagoss'y Jele's nemzetsé bírja, hanem

Dombrády, és Horánszky Nemesëkneî-is van kevés

bírtokok benne'. Lakosßai Németek Katolikgsok, Ma

gyarok Beformátuspk, Oláiiok egyg'yesiillt O- Hiti'iek,

mind a’ háromnak helyben Temploma, a’ Katolikus

Plébánosnak kötelességét teszik az itten штаты.

Ferencznek sz‘orosabb sz`abás1'1 Szerzetes Бай ‚ vag`y_~is

Magyarúl ŕ SZi’irke Батайск ( Francíslfánusok) a’ Ке- \_

formátusoknak helybe lakö Prédikátorjok пацан, az

0-H'itîiek a’ Nagy Károlyi Papjokho‘z jári’il'nak Sik

ságon helyh'ezteftetik ~ezen helysëg, éjszak f'elé K_i'aszna.

A1i‘izéi1ól штанга tavai ,_ liatárja három nyomäsbéli,

mindenféle veteményt jöl terëni , piattia над-кашу

tsak egy _órán'yiia 1 `

Nevét 'vette a’ Magyároknak Paniión‘iába lett utó'l

só béjövetel’ekor, vítézkedö, ’s édes нашим: vérr‘el

foglaló egyg'yik Magyar n'embi'il, melly Kupulonnak
nevezietett, és itteń vara-_is vólt.l

_ Mär 1212. Eszt. a’ tiizes\ próba Könyvben van

elhlékezete 579; Tzik. ,5 Bubu'à а.’ Zothmári итак

„jobbágya'perben f'ogta Kupulon Nemnek 1010104

5, gyát , Y11.1dni ат кшстм а’ lopásért, kiket Bank

,5 Nádor-_lspány n'iegítélvén, Luger nevezetiîi Perest

„ óldó ált'al küldötte Váradra a’ praudára, a’ hol

,‚ Krachìn hordozván a’ tiizes чада‘, 15а2‘па1с 1.1.1111
„„ tott. “ l

.Pray-f



Prauda ‘ГМ 526, igazságot tészen, az az: killa
у dötte Váradra: hogy igazságot szolgáltassanak nékieka

”’ м: ьмык Péter мы `11.. ШИН bé-is mmm. ,y а

1154. А’ .Grof Kámlyiak Lévéi-Tárábanás @m11
tetik e’ következö JelI Levélben: ‚, András Isten ke*

„ gyelméböl Magyar Oŕszágnak Királlya , Krisz'tus min*

’3
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get az Ur Jesus Kvisztusban. Minnyáicknak, mind

a’ mostaniaknak, mind az u'tánnunk következendök~

nek tudtára ezen Leveliink’ erejével kívánnyuk ада!‘

‘pi : 'hogy Mí bizonyos ii'ildet Galian nevezeli'it, Zoth

már Vármegyébe. mellyet' Mí néhai jó 'emlékezeti'i'

den hive'inek, kik ezen Levelet látandgyák iidvóssé.n

Ypoche Gróinak sokféle .szolgálatiért örökös igazsag»

’i

i; al adtuk, és a’ melly f‘öldet maga azon Grof e’

„ viiágból‘ki mulván, а’ maga leányának Kathaìnems

„ bi'ii eredett lstván Gróf' f'cleségének hagyott, azon

„ As’zszonytól száz Gyrsin megvettük, melly f‘öldét а’
„ „mf-.zeit Aszszony ‚Надо‘: а’ Koplon nembölY eredett

„I Coke iiáaól Рамы 501‹Г61с képpen boszszontatváń.

„ A’ rbelly f‘öldnek az árrában adtuk bïzonyos f‘öldün

„ kl‘t. Хинди!‘ Vármegyében, az Erdälfò'n-túl lév't'i keß

ниш“ Í`vkvöt, azon Vármegyének hatalmából kivé~

‚‚ vén' Scilovas nevezeti'it‘50.' Gyra pénzekben, és a`

'zon (‘БЫ-пей bírtokában печени Aszszonyságot а:

мм lévö 50. Gyl'át pedi?,~ eziistben megiizettük.

Hógy мы‘: a’ nevezett Scilvas'fîildet Mí utánnunk

köv’eikezcmlö viszsza 11e vehesse, vagy valarnelly раг‘

varvs elperelni ne próbáll'ya, de mindenkor épen,

és megmozdíthatatlanúl maradgyon, mind a’ neve

z1~tt Aszszonyságnál, mind az ö maradékinál, ezen`
n

1; Levelünket adtuk kétszeres'petsétiinkel örökre гнев‘

„ erösitve. Költt Urunk smiletésének 1254. 05516516

n ‘
‘зимний 50. Евы. “ —

А’ 'Värmegye Levél‘Táreibanńs illyen régi Jelà

Level мыши felöle: "

1267. ‚‚ Illyés, 65 Péter, Kaploni nemböl valók,

‚, Vada nevezeti'i 'órökös f‘öldgyeket eladták Péternek,

,1, 65 Eudusnak, Gróf Eurdungh Simon fìainak. “

Vada
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Í/¿ula puszta (mh-1t fellyeb'b) Ömb‘öly mellett fek- l

kzik , és most-is ai Kaplonyí nemnek üröksége.

1278. Andrá‘snak, Jakó fïának , `Kdplonì n'emb'c'íl

lévönek, rettenetes ‚ és vakmerö tselekedetél, midön ‚

Hazánk'nak törvényes , és felkene‘tett Királlyát buzo

gánnyal megütögette , azon 1V. László Királyn’ak levé

léböl Aranyas-Mtgfesnelf loírászíban elöadgyuk,‘ melly

miatt yMegyes mellett épített Jákó Várát, és Uradal

mát elve'sztette. ` ’

1298. Miklós Deák Szállást-adó Ház (Domus Hg

àpìtalarz'orum) Mesterének, és .Keresztes Papok Sz'.

lsnván Király Esztergami Szentegyháza Konventyének

Lev-elébcn említtetik Nemes f'érjfìú, Gróf .I_akab ‚ Sán.

dornak, Kaplion nemböl valónak fia.: hogy Mur hely

Ségét, Gróf'Péternek, H'euzed fìának 5‘0. Gyrájért

egy esztendöre elzálogositotta.

1542. Gróf‘ Pál , Ország Fö-Bírája nyugtató Le

'velet .adott б: Gyrákról Simonnak, Miklósnak, Mihály

hak, és Merhárdnak,l Urdungïrak neveztetett András

íîáxfak., mellyeket Zungának nevelztetett Péterrel , Pé

ternek fìâval, és' Kaplan/mk neveztetet; Pállal, é's

Miklóssal eszközlött megbékéllésért nékle fìzettck. Wis:

'seg'rádon [a’ Viz- Keresztnek nyóltzadjan. I

Ezen nemÈ/öl több jeles _Magyar пеших-‚65121: 5241‘;

тагпйр, а).5 mint m`útatlya a’ Leleszi Konventben lévö

UszLály -Levél, 18. Köu. melly szerént

— |

1596. Neme's Bagossy Péter Wethéssy Lörincz, és

Miklós, Chomakeozy János, Károly László, András,

és Jakab, Kaploni nemböl eredett Nemesek, magva

szakáůtt attyok báttya fhmak (рать patruelis) né'

hai Vaday Andrásnak, F¢k¢ténck neveztctett Vaday`
György fìávnak jószágát, Vada, Vezend, Petri', едем

‘ helységekben, Kaplionì, és Embeli rêsz jószágokban

magok Кбайт: felosztották.

A" кашу; иёш Udvar ¿ual helybe bag-ym éga.

zattyok, kár: hogy az esztendök számának jegyzésc

nélki'il! e’képpe'n vagyon: ` _, 'löt

I



‚48 ММ‘ —

— _ Törsöknek tétetik Kupulom‘ Нет; és ebbtil efe`=

dott Kaplyon János, ennek fia Simon, egygyik-nnbL

kája András , a’ ki Eurdunghnak neveztetett, és et

töl eredtek Kdrolyl'ak, úgy mint Eurdungh András

пай két fiai valának: Eudus, az az: Medard, 65 Kap:

lonyz' Eu'rdung Simon д‘ Eudusnak három fiai , Mihály

Miklós, András, ‘de ezeknek László, Gyöi'g'y, és Lö

rincz fiaiba, hasonlóppen Lász‘lónak, Eui'dungh Slmo’n

íiánnk Gábor, és György unokáiba fiú> águn magvok

выдаёт‘; hanem már Ka’rolfìnak neveztetett Mihályà

. nak, Eò'relungh Simon fiának Вес/119’ Anna feleségé-~

_,161 Ада szapor'od’ott, úg'y mint Lnncznak пивные“:

László fia'tól lett Lás'zló fia, ennek fiai: Dienes, Sig-’

тона, László, 65 János. ’Sigmundtól ismét László

('a’ többie'kèt, kiknek fit'i ágon magvok sz_akadott,'el~

hagyván') ett't'il Ferencz, László, Kristof', _Katalin Beth*`

len István ,1 Susanna Bethlen Gabor íeleségei. Mihály:

hak mrîsodik fiától Bertalantól származnak a’ mustani

Ст”? К6Ёо1у1а1‹ e’képpen: Bertal-annak fia vólt Janus,

111181 Län-1.a, ты Péter, ‘а’ k1 wmhéssy Margin. f..

‘lrségétöl Mihályt , és ez Perényi Ersébeth hitvessétöl

Báv'ó Kárulyi _Mihälyt, eZ Zsegnyey BurbálátÓl/Bárô

Károlyi Lászlót , 65 ez Báró Sennyey Ersébettöl Gróf

Sándort, a’ ki а’ Gróf Bai‘kóezy Kristinátôl Gróf Fe

rrnc'zet, a’ ki Gróf‘ Csáky Kristin'ától GrófAntalr;`
és ez B_áró Harukker Jósef'áfól ÍGrói:`.K1íròlyi `116561111:

nemzették. ‘
1

_ — Хар1опу1‘ .11n-0.11.1. Simon fìától második мышц;

vólt/Péter, kinek Zonga'nak neveztetett Péter fiától

születtettek Lörincz, és Pál Бай, kik Vcthéssìelmck
neve'ztettèk. ezen kiiiöxnbséggel:_ hogy а’ Lïîirincznelc

'maradéki меда-‘ниша’, Pálnak maradéki рек“; tsalé

Vetésrö'l irták elö ~ neveiket (prdedieatum )1

Harmadik unokáia v'ólt Kaplany Jäno'fsnak Eudus;

.11h51 nem régen fìú ágon `elfogyott азота/1621:!‘ 5:61“

maztak. ‚

_ Kaplyon Simonnak testvé'i` öttse vólt még Péter,
a" kinek'Péter fiától Bdg'oásìak erednek. `11:11:11 tetteit

mind a’ négy ágnak helyenként eléadgyuk. f

1399;



15gg. Kaplony helységet Karolyi László, és An- —

tiras, Marhardnak fiai egészszen birták. ’

:419. Karolyi Bertalan, Laszló, Andras ,' Janos,

65 Jakab benne i'xi Kiralyi adomany mellett megerösi

tettek, 65 1425. bírtokaban vóltak.

1518. Bathory >György, Istvan, és Andrés ezt- is

az egesz Karolyi jószaggal` felkérlék, de bírtokába nem

léphettek. , ' "

1572. Vetéssy‘Janosnak', Martonnak, Péternek, és

Laszlónak ,

1625. Vetéssy Kökényesdy Péternek benne rész

jószág adaleu.

Hogy itten mar'1267. Eszt. Монолог vólt; a’ Var

megye Levêl~ Tarában Dienes, Nador lspannak Leve

lében, és alább-is a’ Kozárdz' puszta alatt 1525. Eszt.

Kopien» Monostura úgy 1570. Esztendöben-is emlitte

tik; de mellyik Szerzeté lehetett? nints kitéve.

Еду ré i kéz iratt, mellyett Péterif'y a’ Magyar

Egybazy` gyulekezet. Il. Fnész. 282. lapon elö hoz : позу

‘a’ MáŕiasThali Klastromban régtöl fogvast штамп,

azt iegyzette felöle: hogy elpusztúlván Lukacs Varaili

Püspök 1598. megújìít'otta , és elsö Цепные Sz. Palról

ueveztetett Paulinus Baratoknak altal adta, alatla vól

tak Szilagyi Nagyf‘alú mellett, és más Varadhoz közel

lévö Fügy Nemesek altal Sz. Jeromos tisz'1eletére15'5.

allitogt, és la’ Kalodvai B. Sz. Szi’iz tiszteletére Arad

Varmegyébe felallitatott Klastromok.

A’ temploma igen régi,.úgy mint 1080. Eszt. é

9151“; és 1740. Eszt. Gŕóŕ‘ Karolyiy Sandor allai мерц

,§íttatott, а’ mint a’ bóltozatott tartó négy Gothussi.

munkajú o-szlopok , és ezen rea iras bizonyittya:

А’ Templpm kajoján:

QV'oD ante bIs terCentos, atqVe pLene

seXaglnta eXstlterlM probat

annos, et testatVrLItera.в y м.



Ast qVis annVs f’LoreM rVrsVs

e Deserto retyVLlt? {на ёп‘орЪа,

sine nota, sensV pLeno pertVLIt.

.Az az;

nogy Mzir’VàLék ezer nyóLtzvan esztenDö fVtásában ,

Igy Van IrVa tanV - LeVéL _blzonyltó pontJában.

Az hányaDIk esztenD'c'iben >épULék- f'eL ‚а’, porbóL?

KI téVe Van ПС; VIgyázYa hVzD -ki e’ két Vers

sorbóL. _

А’ Szentse'g tartó rés'ze’n _]ël hóldjärmcíra :1

VnVs ALeXanDer xároLJI e seMln'e xapLJon _

perbene seLegIt slbl sorte faVemibVs'as'trls. ~

Az az:

Ezt nyVgoVó sÍrnak VáLasztá xároLyI sánDor,

xapLonyl ‘Vér l.\.évén : Maga Vgy Végzette `:12 ég - Is.

1570. László Opoliai Herczeg, Nádor Ispán, és

Kúnok Bírája elött Szathmár Várossa mellett Keresz

telö Sz. János ünnepének tizenötödjén папаши 15511

már, és Ugotlla Vármegyéknek közö'nséges gyïilésében

Karuly Lászlónak, Simon Наша!‘ kérésére , а’ Fel ls

pány, S’zolga, és Eskütt bírák azen hitte’.l mellyel az

Istennek, és hívségre, mellye‘l а’ Kîrály Urnak, és а’

Szent Koronának tartóznak, meghìteltetvén vallották:

hogy а’ Zopay helység Zathmár Vármegyében "Мг,

— és légyen a’ Kaplony Monostorhoz mind\en jussal tar

tozandó. Várm. Lev. Tár.

'A’ mostanì Templom, valamint a’ Szerzetes Atyálc

`Klastroma Kisztus Urunk sziíiletésére szenteltetett, há

rom „ища vagyon, nagyobb а’ „wenn Krisztusnak

dítsöségére, két óldalon Seraf. Ferencz, és Páduai

Antal Szenteknek tisztelelére.
\

Déli régzen чан Kápólnáia, melbi/be ё: grádítlsal van

léptsö , és ottan B. Sz. Szüznek Ólt'ára , alatta pedig

’ ' ‘ ‚ tem e165
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мумиё helye а.’ Gróŕ‘ Károlyi `n/emzetsêghek, vasas aj»

tóval elrekesztve, а’ hová legelsöbben temetteiett ve.

res részböl mesterségesen ltészi'llt Koporsóbań GrófKá~

rolyi Sándor ezen Klastromnak alkotója, mánna Ее

rencz fia, Amal unokája, és Jósef', az unokájának lia,

Koporsójoknak- гей írásit I. Répzb. печей: alalt (-léad

tizlc. H‘anem nyugosznak még itten Ersébetnek Gróf

Károlyì Jósef‘leányk'ájának ‘статей-55 Шуеп reá irás-

sal: „ Gróf Waldsteín Ersébettöl пишем Gróf' Её.

„ rolyi Ersébeth, Gróf Nogy-Ká'rolyi Károlyi Jósef~

„ nek, “s szïiléinek kedveltt leánya, „тем: 15. N0

„ Vemb. 1791. meghólt 22. April. 1795. “ ‘

'f Vagyon más hàlotti bóltozat~is a’ T-emplomnalc

hajója alatt, a’ mellybe a’ Jeles Károlyi nemzetség

régi leleinek hamvai fe-küsznek. Tsak kettönêk a’ Ко

porsó köveinek^ гей írásit émlitti Bokatz János, mel

‚ lyeket ö versekben foglaltt;

— 1587. Károlyi Lászlónak, a’ ki 1575. Békessy Gás»

pârral» gzerentsétleni'il hadakozo'tt Erdélyben, Ba'thbry

István Vajda ellen; '

' Ossa Ladislai sunt liuc sita pulvere terme

Károlyii ; .'coeli spirigus astra tenet.

.dz az .'

Károlyî Lási'zló’nak e’ lŕ‘öl'll para -zárìa _

Csontyait: de lelke а’ Menynelâ polgárìa.

Vagy ple-dig дат-займов versbcn è

'ie/.meyi’1.1521111111. Vagyon eLhÜLtt teste Lçzärvä

n’ por aLáf-g ll/lenyben 1JVst Ус": LeLke feLULl

n

‚ '. \

1599. Károlyi Выйти!“ a’ ki Báthory István Le ъ

gyel Kiräly tábòrába ezer Gyalog'f Magyarok Kapitän>

nya lévén, azokkal igen тегам rgano. magát V1el~
koluki megvételében ,1580. 'Eszt. YésJános neví'i Attyá~

val, -és Ferencz testvérévelV egy sirba temettetett:

_ D e Ecce
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Ecce sub hoc yuno'post ultima fata Sepulchrd

vKárolidum placide corpora trina jacent.

Cum genitore дно-пай; virtutibus orbem

Hungariae implerunt. Urna Sat una tribu51`

Jane Pater, Stephane, et Francìsce, О! Nobile (‘га

trum

Par , Vos olìm susciter alma Trias'.`

А: (1::

mz 'egy bVs k3 Lezár két, ’s egy testet; ennek;

ALatta icäroLyI МЛ.“ tagek plhennek.

AttyáVaL. két f'lJa: hÍréVeL e' ‘Ты-"(у I

ne’töLtnazánk; ’s hárNIan egy slrba béf'érnek,

János A_zya, lstván, Ferenlz, e’ nyVgtotok

neLyéböL Vr lsten köLtsefeL| рок-0101“

А’ mostani Klastromot építette Gróf' KárolyîSán-`
dor , a’ régi Monostornak omladékjaiból, Telelressy |st~y

ván Egri `Püspöktìlil 17151, Eszt. elhányatta'tására engeî~

`delmet nyervén.

Máx' 1711. Eszt. а’ Rákóczy tämadását közben já

rásával lctsilapi‘tvá‘n, llogy а’ Tiszán túl való kerüleßq

ben terjeszsze jobban a’ köz'ónséges Római'Hitet, a.’

mint Csanálps, Majtén, Béltek, Erdöcl, 1'1gy Kaplyon

helységeitïis nagy részilnt ‘külf'öldì Katollkusokkal meg

szállítolta, úgy azen Hitnek nagyobb gyarapítására

hogy. Kaplyonha a’ Franciskánus Atyákat béhozni

намеком, а’ Sze'rzemek мешать ’ `

1712. AGyíilek'e‘zetet1art1/al1) Galgóczon a’ tatto

mánybéli elöljáróiok Nagy János Atya ,\ a’ helyet el»
y горам, és hogy a’ Klastrom épïileltyének elömozdía

tója légyen, Debr‘ödy Benedek Atya't Kaplyonba е!

killdötte. Melly ‚

171g. Elkésziilvén, СМ!‘ Károlyî Sándor ůjiabli

levele állal folyarnodott a’ Szerzethez, melly anyai
nyelvi'inlere fordítva e’ké'ppen vagyon : ' ,‚ Tisztelendöl

„ meghatározó gyiìlekezet! (Dfîfinitorium), Friss em

le'kezetébe lehet:' mike'ppen elmúltl 1711. Eszt. je*
-”

I ‘ ,‚ lentett

‘ß
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à, lentett szándékomafelfogadta légyen? melly ajánlások

„_ hoz tartván magamat, azonkívi'il kiìlönös buzgó szere

„ tettel viseltetvén ezen Sz. Szerzethez, a’ Kaplonyi Klas

-tromnak épitéséhez fogtam , és Isteniink segedelmé

vel annyira vittem mar: hogy jövö Karátsony nap

jára abban kirendelendö Szerzetes Atyák béjöhetnek.

Azért tehát a’ mint ezen szándékommal tsupán 1510;

niink Szent N_evének dítsöitése’re, 65 а’ közönséges

Anya Sz. Egyháznak gyarapítására tzélozom; úgy

ezen kegyes hagyományról költt, és hitves társom

által-is megerösített Levelemet ide rekesztve Arya

ságtoknak álîal küldöm, elvárván ióvá hagyásokat,

„ ’s viszonyos lekötelezéseiket, és tartandó Kari ének

В

33.333333

,‚ lésekröl (‚ Chorus) ’s egyéb lstenes szolgálattyokról _

,‚ kiszabandó szertartásaikat, fiúi buzgósággal marad

,D ván rendeléseiknek véghez vitelére engeclelmes Szer

‚‚ zeti tairsok ( Confrater ). Nagy › Károlyban 28. Má

„ jusban 1719. Eszt. Gróf‘ Kairolyi Sándor. t. k.

I
A’ kegíy-er;V hagyományról'szólló Levél Magyar nyel

_ven írva e’képpen vala: „ En Nagy  Károlyi G“óf`

„ Károlyi Sándor, Felséges Római Tsászár, ’s 11010‘

,‚ nás Klrály kegyelmes `Urunk О ~Felsége C0nsilia~

,5 1111555,_Ёе1с1_Магз‹:11а1`Ьа}‹11г1о111уа, ’s Nemes 525111

‚д már Várm/egye Fi'i- lspánnya, adorn tudrzíra minde

„ neknek, a" kiknek illik., ez Levelemnek rendiben:

„ hogy xnegemlékezvén az én bóldogúl kim1'1ltéfles

„eleimnek az néhai Kap/onyx' nemzetségböl való ere

„ detéröl, már alkalmas esztendökkel ez .elött 6106592

„ tem vala magamban, Nemes Szathmár Vármegyében,

‚д K'qplony' nevi'í f'alúban lévö megromladozott, és el:

„ pusztúltt Sz; Egyháznak megújjítását, és haìdam

„ Monasterz'umnak f'el építését; de mivel az`idönek

„ mostohasága ymind eddig abban akadályt тесен‘,

ц mûstan máx’ [sten ö. Sz. Felsége közelebb f'olyt há

„ borúkat letsendesitvén, és egész hazán'knak kevés

„_ pihenést engedvén, tovább semmiképpen nem szen

ß Vledheœl‘t. hanem hogy ne tsak romlásából építtes~ék

„ fel, de Istennek nagyobb dítsöségére, ’s az hiveklel

„ keinek is követlrezendë épi'iletire, 'úgy az keresztény

l, Hitnek ezen a’ f'öldön xiagyo'bb terjedésére, és Буй‘

a» rapodására lehessen , '11.’ Monasterium-is restabilzal

_ „ las

s
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„ tasee'k, melly ámbár bizonyossan ne tudassék-is:

J matsoda. Szerzetbélleké lett légyen Нашел? mind az
l által mind ma am, ’s mind i'elesé em Tekíntetes

’3 g g s

382383

„ és Nagysa'gos :izalai Barkóczy Kristina, _az печени
„ $2- Egyház mellé, a’k Salvator Prooincz‘a-béli Sera`

,‚ phlcus .Sz Ferencz Szerzete'n lévö Pater Francis

„ canusokhoz темам: Szereieiünkböl ö kegyel/nek

‚займёт-а egéSZ Klastromnak-is felállítzisát resolváltuk,
és elvégeztiik, úg‘y hogyaazon Klastromra. (melly

már [sten kfgyelinéböl nagy részint fel-is állítta

tott) mint magunk, mint kIsten kegyelmébi'il fenn

maradandó maradékink, és auccessorl'nk mostani.

tettfundatíónlf szere'nt esztend'c’inként 1000. Kforin

tokatl Её“ pénzböl, vagy naturaléltból fulyó áron

tartozni Разный, és maradékunk, úgy suceessorz'nk

is fognak tartózni стадий/15, kivévén véletlen llábo

rúknak Не“; kit ha elmúlatnánk, vagy praescri

„ píusínk elinúlatnának, praesentibus „так facultair,

„ és' plenìpotentz'a nevezett Klastrombéli akkori Syn

„ dieux Confraterérzek desumpliója'ra, hogy vigore

harum az denota’lffumlatìonalis suinmát, úgy mint

ezer lìŕ‘oríntokat az Erdödi Domì/ziumrza/f proven

tusulból desumma'l/zcîssa.“ és a’ Klastrom sziikié

gére fordithassa. Ezeni‘eli'il noha tartozásképpen e

gyébbelnem Родник tartozni, de egyéb matura

le'lfbál- is kívánunk alamisnáúl _suceurra'lni, és arra

‚, а’ maraclékink is intetnek, még bizonyos kaszáló ré

„ tet-is fogimk exeinda'ltatní, ti’izi f'áról -ìs provide

„ áltatni. › (köveikeznek rövideden a’ Sserzetes `Atyák

„ nak kötelességei) hogy az Gvárdiánság felállitatván,

‚‚ a’ Chorus` contínualtassc’k,„holott pedig a’ Chorus

„ cessalna, a’ fundatzbnalís summának Felével соп

‚, tentáltassanak. Mint hogy a’ Sz.`Egyház Krisztus

‚‚ Urunk s_zi’ìletésére dedìcaltatott. a’ Sz. Pápától in

„ dulgentia'kat nyervén azon Sz. üunepekben eszten

„ dönként az egész Magyar ńemzetünk eggyességéért,

„ ’s lelki testi tsendességéért solenru's dcvotíólr tar

„ tassanak, úgy Sz. Marton iînnepe нарды-55, mint

‚, hogy a’ régi levelekb'r'il consta'l.- hogy а’ régi _M0

„ лишним Sz. Márton Püspök _tisztességére vólt ál

„ lítva. Minden he’ten két két Misét mondani tartoz

‚‚ zanak., eggyíket a’ Kaplom' nemzetböl származi’att,

’ ‘ n 5
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‚‚ ’5 bólclogúl kitnúltt híveknek lelkekért; a’ másikat

‘ „‹ azon nemzetböl álló igazságnak úttyán lévöknek Зуд

„ rapodásáért, és vakságbnn, ’s tévelygésben lévôk

.‚, nek [sten kegyelméböl való megtérésekért. Kaíroly

„ ban Káplányúl egy betsiìletes Раки-55 adnì tartoz

„ n‘ak, és midön publica devoiz'ö/f szoktanak lenni,

„ annyin, а’ mennyin lehetséges , Károlyban Keresz

‚‚ tel jelenl lenni. Datum Káifoly die 27. Май, Anno

y „ 1719. Gróf‘ Károlyi Sándor. p. 11. Barkóczy Kristi~

„ na. P. h.

.Mivel рас“; ezen kegyes hagyományúl rendeltt

еде: forint a’. Szerzetesek élettyek módgya’val meg

nem eggyezett: hogy szükséges eleséget magoknak

kész pénziil bévásárolhassanak, újra a’ Károlyi Grófì

Házzal megeggyeztek: hogy tsak 500. forint fizettes

sen né‘kiek rnhzizattyokra, a’ többi hagyomány рейд;

borúl, gabonáúl, szalonnában _, olajban, vajban, fö

zelékben adattassék ki. '

`Azon Eszt. Ezen kegyes hagyòmány VI. Károly

Tsászárnak. lielyben hagy-.ísával-is megerösítetett, а’

I mellybren ezen Szerzetnek az Anya Sz. Egyházhoz, és

a’ Hazához mútatott sok érdemei e’ képpen elö szám

láltatnak: ‚‚ Mí tehát az említett Grófnak, 65 а’ Szer

„ zetes Atyáknak alázatcs esedezéseket f'ellyebb {МС

„ .módon kegyelmesen мандат“, 65 azoknak enged

„ vén, mint azért, mint реф; áitatos, ’s F тащи

,J kel szi’iietett buzgószígtól, ’s ezen Sz. S'erzetnek

„ 52ег25]611е2 Seraf‘.' Sz.. Ferenczlicz lévö tisztelettölin

„ ditatván, azon kivi’il azon Szerzetnek sok e’rdemeit

„ tekímvén. midön azok még а’ Törökök igája. alatt

„ lioszszas iclökben nyögvén, а’ ‘Keresztényi lelkeknek

„ szïintelen való gondoskodását szíveikeń viselték, az

„ Istennek ígéjét szánitalan 'tildözések , zaklatások ,‘ ke

„ gyellon verések, tömlötzözések, kínzások, öldöklé

„ sek között liirdették, és ezeket békességes ti’iréssel

— „ az lstenért, és a’ lelkeknek iidvösségekért szenve‘d»

,‚ tek, a’ felyebb írtt kegyes hagyományt helyberl

„ hagytuk. ’s a’ t. Költt Óstriai ßécs Vaírosunkban
l „ 5o. Octob. 1719. Eszt. Károly. t. k. Gróî' lllésh/a'.-

„ zy Miklóä. t. k. (Р. Н) .

’ ` " 1722. v



1722. Gàlgióczon tartatott Szerzetes gyi'ìlekezetben y

a’ Kaplyonyi Klastrom annak rendi szerént‘való {басис

:el gyůlckezetnek (Conventus) megesmértctett, és

oda Gvárgyiánnak Borich Gábor rendeltetett. ›

f 1724. És következì'i három Eszt. a’ böltàelkedö ‚

a’ iózan, és a’ val‘lásbéli t'udományok itten tanítattak

Spányì Mìhály, és Pap Lörincz Tam'tö Atya'k által.

Épîttetett pedíg ezen Klastrom négy szegélçt For

mára, Akél: emeletre, 18. Papi hailékot, egy ebédl'c'i

nagyobb szobát foglalván magában. Az `udvam, és

а’ kertye tágas, konyhára то zöldségekkel, ’s‘ min

4denféle veteményekkel bövelkedö.,

A’ Klastromnak Elöljárói ezek vóltak:

Eszt. `

1719. Mf'n’a Ваша.

1720. Rglly Péter, egyszer’àmînd Tartománybélì

Elöliáró.

1721. Snyava Narciss.

1722. Borich Gábor eisì'i Gvárgyián.

1724. Sebestyény Máx-t0n. ’

1725. Sükösd Joakim.

1726. Csiszer Máthé.

1717. Terenyey Kapistrán.

1726. Györy Ferencz.

1729. Föczén Szerèncsés. (Fortunatus ).

1750. Csiszer Máthé.

1751. ‘Тегепуеу Kapistrán.

1755. _Olasz Remíg.

1734. Terenyey Kapìstrán.

‘ 1755. Pap Lörincz.

1756. Terenyey Kapìstrán.

1757. Ladislaides vPeil.

1741. Kovács Orbán.

1742. Mándly Miklós. ’ l `

1743. Szent-Kìrályi Imre.

17M, Rófsa Ласты.

_1715. Csapó Florentin.

1745. Кто“, Modest.

1748. Ledl Адриан. _

„а _ _ 1749~_

I ~
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1749. Palicsuvieh ’Sigmond.

17" 1. Kristen Filep.

1752. Geskovich Péter.

1755. Budiács Mathé.

1755. Huszúmezey Demeter.

1756. Taródf‘ay Tamás. ‘_’

1757. Benyó Jósef. 7 .

1758. Badzey Sandor.

1759. Hihalmy Athanás.

1760. Sárva’ry János.

1765. Chif`áry` Miklós. '

1764.' Farkas Jakab, nevezetes férifiú. 1757'. Kä

ro'lyi Levas Seregének Táburi Papj1, és

Gróf' Károlyi Jósef‘ Fö- Ispa’nynak neve

löje vala. I. Rész. §. 161.

1765. Dudas Máthé.

1766. Muharay Ferencz.

y1769. Kanyó Jakab. `

1770. Langa Ma'rton.

1772. Nyers Mikl't'is.

1775. Ally Sámuel.

1775- Tek Györg .
1776- Kusztulányly Sandor.

1771' Gáspár Ferencz.- f

1780. Tek Gyö’rgy.

1785. Kuváes Adam.

1734. Ko-ztolányi Sandor.

1785. Gyurtsánszky Bálint.

` 1799;. Báb Leupold.

. 1797. _Volpath Jeremiiás.

180o." Sinczky Ferencz.

18u21. Likler Modest.
1805. I Királyi Ferencz. _ _

1806. Csimány Dìdák, а’ k1 most-1s az.

§. 56. Kozárdi равна, régenten'Kozarnak, a’

Kazaraktól neveztetett. ., , —

1555. Népes helység vólt, Kaplan Monostura'nak,

им közön f‘eküdött, а’ V51-adi Káptaian elött P_éter,

sáms‘oni Mihálynak. 11a ‘ем: zá1ogban mene M11-*ós

nak, s1mo11nak,M1hálynak, 111.11113111111111, тамада“

nevez`

l

Tubul --teleke helységeknek ha- ‘
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neveztetett Andras fiainak, Györgynek, és Demeter

nek Eudus fiainak, és Martonnak Péter fiaiak 20.

kissebo Gy1‘ake'1t,0niindeniket 50. garassavall és négy

pénzes Gyrakért,‘mi11de11iket tiz pénzével szamlalvan

vlharom esztendöreA ollyan k'o'téssel : hogy ha a’ Мэн.

bott idöre ki nem\ valtana, azonnal\ké`t annyiban ma

rasztallasson. Költt Sz. Marton Hit-.valió nyólczadjan.

§. 57. Kcílmand, régenten Катуп, Kamond,

.Svab falú , fóldes Ura Gróf Karolyl Urasag , lakóssai

Katolikusok, szorgalmatos gazdak, még az aszssonyi

nem- is minden mezei munkat, még a’ kaszalast is a.’

férjfival egyenlöen viszi; Templomok, és Megyés Pa

pi hazok a’ helység közepin, mostani Megyés Papjok

Bendlsteiner Júsef‘; hatarja {едете f'öld, mindennémiì

termést böven ad, jó dohanyt-is течет, éppen a’

Nagy: Lapv óldalan f'ekszik, ‚65 ez 0k0n vszénaja elég

l van, )ó lóvakat, és teheneket tartan’ak„'erdeje minden

gazdanak , és az Uraságnak-is kiilönös, midön a’ Krasb

na vize kiönt, ar vìzet-is лет/гс! ‚ —‹1е а’ szantó meze

-jét nem éri, szölôje-is vagyon lapos sik földön,` azéri:

а’ bora savanyú, nadot bòvségesen vaghat a’ lapon ,

és csikot, halat fog-hat, hataroztatik a’ Kaplonyi_,_ Ká- ‘

rolyi, Csanalossi, és Börvelyx hatarokkal.

l

`1592. Kamyrmak neveztetett, és az Erd'c'idi ke

riilethez Balk, 65 Dragh Marmarossi Её - Ispanyok e1

' foglaltak.

1415. Rosalyi Miklós, 65 Jakab, Kúnnak nevez

tetett Lukacsnak ñai, ‘

1424. 1428. Bathory nemzetségek bírtak', a’ hol

sok karokat папе]: nékie , Lancz, Bertalan, Jakab, De

meter, és_Janos Karólyról neveztetett Nemesek.

1427' Gaclgaly Laszlónak Eleus fianak része Ku

sali Jakch Mihalytól, és Laszlótól, Jakch Istvannak

fiaitól. Gachaly Tamasnak, Tamas fianak oda. itélte

teit, e’s azerdeje megbetsi'iltetett.

5462
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_ 1462. Báthory Andrásnalc., Istvánnak, Lászlónak,

Pa'lnak, és Miklósnak benne rész 'jószág —

1614. Az Ecsedi Uradalom midön a’ Kîrályi Fis

kus részére elfoglaltatott, Báthory Istvánnak végsö `

rendelésébôl,l Zabó Jánosnak inen еду telek, és Ко

vách Márzonnakds egy telek а’ Királyi Bíztosok által -—

. /

’ 1654. CzégIédy Istvánnak, és Jánosnak benne 8.

telek Klrályi adománnyal adatott.

Az után az Ecsedi Várhoz Bethlenek, és Rákó~

czìak által bíratott, mig-nem pártos 1l. Rákóczy Fe

rencznek hívségtelensége által Királyi adománnyal Gróf

Károlyi házra szállolt; а’ mint Ecsednek leírásában

eléadgyuk. ‘ ’ `

§. 58. Bò'rvelf, régenten Вегас, Bervej, Refor

matus lakosokkal böv'en rnegrakatotc Magyar falú, »zé

lessen elterjedett lápja vagyon, a.’ hol лада: kívánsága

Szerént vághat, szénát elegendöt tsinálhat , terméjeit

Károlyba közel jó pénzen eladhattya, tsíkot, halat

foghat, mìvel а’ Кгаппа vìze a’ lápját maid minden

eszteńdöben megmossa. Ez elött, szarvasok, özek, és

‘ш! lertések laktak benne, а’ szántó f‘öldgye igen ter

mékèny, ezép Temploma vagyon e’ helység közepén,

af határnak fekvése egyenes, és fekete föld, erdeieis

vagyon tsupa vad körtvély fákból álló ,. egészszen Gróf'

Károlyi ház bírja., mellynek Чад sertéses Канск: er

döböl álló `kertyében több számú чад .serlések Гара

nak, és neveltetnek; а’ lakósok minnyájan lovakat

tartanak.

Hajdanába vóll: ещё-Кейс! nemzetségé , melly

töl származottak bír‘ták, úgy mint: 1572. Buttkay Pé

ter, Pálnak fia.

1417. Felosztották ma/gok között Buttkay. Bátlm

YY.V és Вижу, mint egy törsökböl, Guth- Kelcrlfó‘l
ISzármazot’c ада,

мы‘
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Azon Eszt. Buttkay Mihály, és Péter mago’k réf

szeket Báthory Andrásnak örókósön eladták.

_ 1420. Károlyi András, Jakab , `és László ottan va'.

mot állítottak, ellent mondván .Jánossy Ваших, а’ ki

Ka'ntornak nevezteteçt. ‚

1421. Márky nemzetség-is birt laenne rész ìószá.

get, melly Bùttkaíval egy törsökböl származott.

1425. Egész Bervei helységet mágok között f‘elosz

«так, Pál Mester, Buttkay Miklósnak fia, János ist!

vánnak, más János, és Loránd Виши! Widnek Бай.

Azon Eszt. határìa I/'ossz'qn ‚ és Gáva helységek-

1
’ f

1450. A" Nádor-Ispánnak itélete mellett, Ráskay.

lstvánnak „'László Vid fia fiának , a’ ki Битый/а! еду

nemböl származott, rész jószága törvényesen elf‘oglal

tatott. Geugler Jánosnak Kassai Polgárnak részére az

'ö megvérezte'éséért, úgy’ mint 55`jobbágyi telek, kö.

böl épirett Anya Templommal ‚ toron'nyal, .és ‘стека.

`11е|1уе1, szántó földekkel , еду mértŕ'öldnyire hoszszú,

és széles , Eger , Nyaras , Csákás, Паб/‘вид, Agen

dò", Merkyochere, Zepcnreztevc nevezetii, és a’ falú

végén iévö Dz'ósberek erdökkel, Karacznya szigettel,`

а’ hol régen'ten Ziget vár “Мг, halas tavakkal 5000.

1tanyára, rétekkcl, és a’ Bervei vámmal; lrlogy а’ ki

váltásig nevezett Kassai Polgár törvényes Ык‘ЗгЯЁЬапд

és Gara. Miklós Nádor Ispán birságos részëben birìák.

A’ melly foglaló Levélböl Штык: hogy baidanában

a’ Börv‘elyi szig tben чёт vólt, mellyröl B_ell Mátyás

‚ is kéz írattyában emlékezik, és Bò'rvelft még a’Huu.~

nusok által épített Fö‘lclvárnak nevezi. ~

\

1461. Petri Dersy Gergely, Адамов, és Péter,

1465. Bottka András Bervei rész датам" Kira'~.

lyi adomány mellett béiktattakg

1480. Ráskay Jánosnak, és Balásnak rész ìószág

benne,

1489.
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1489. Báthory Andrásnak, ‚ ` ‚

1517. Báthory Györgynek 'egész helység й] Ki‘rá

\ lyi adománnyal adatott. `

' 1609. Berzy Löŕincznek, Csóka’s , máskép Illosvay

Barbély Péternek, és Pribék Pálnak 50. darab szá'ntó..

f6ld hiv ‘szolgálattyokért Gróf‘ Báthory lstván Щи} ha.

gyatott, és ’ ` ~ ’

1614. Ezen rendelését az EcsèdiUradalomnak Ki~

rályi részrellett elf'oglalásnak alkalmatosságával a’ Ki

rályi шаговой-15 megerösít’ették.

Az má.. Börvelyńek агоп birwkossa'i “так, .1.1.

az Ecsedi Uradalomnak, úgy mint Bethlen, Rákóczy,

és G‘róf‘ Károlyiak.

§. 59. Csanálos a’ Vadai pusztának sz'omszëdsá

g'ában Svábi keriiletböl kìvándorlott Katolikus Német

fïibb igyekezetì'i, és szorgalmatos száutó vetö lakósok

kal megszálított népelA falú, Gróf‘ Károlyi háznal:

örökje , ag Földgyek mivel fekete, munkájok után min

denf'éle дамы, és termést ád, szénája-is igen i6

terem, mellytöl a’ lovai frilsek, a’ teheneik pedíg

igen tejesek, homokA f'öldgye-is vagyon, de ez-is ele

gendô rozsot ád; a’ Templomjok szép, a’ Megyés Pa

pi házok-il tsinos, mostanì Megyés Papjok Kramer

Mihály, erdeje minden Защити külön van, de azt

pusztitani nemA szabad; ha valamellyìk a’ lakó~ok köz.

zül kárba esett ‚ az olly’ szerentsétlent ’a’ többiek e.

gyenlö erßyel felsegítik. Szölöìek is vagyon, de mi

vel lapos helyen f'ekszik , ámbátor böven ‘нет, а’Ъш`

rok savanyú; es_inkább válagatotl gyiìmöltsökkel kedi

'veskednek szölös kertyei‘k. Határozlatik Kálmandal,

Károilyal, Vadával, Vzálajjal,v Börvellyel, és a.’ Pórs

házi pusz'tával. '

1425. M4.- Káwlyiak bmák. _ \

_ _1518. Báthory György, István, és Andrä# fel

kérték vólt, de birtokába nem léphettek.

15 '6. Bognár Pálnak, és feleségánek Re'zegey Ап

minak enne rész jószaíg adatott.' ‚ . 4o.
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" §. 4o. Van Csana'lossi pasta-is, melly i

1720. Vékony János Kapitánynak Vl Károly Tsa

szát: a'ltal ajándékoztatott, Швей êrdemeít Zemplén'

Vármegyének leirásában elöadtuk. ‘

1715. 01.1111101551,- é. мы; 1111111111. 111541111411111 .

Rhédey Lászlónak, és Adámnak Királyi adománnyal

úlra adattak.

§. 41. Vállai Posta, homokon építtetett helység;

lakóssaì Bómai Katolikus Svábok, jó rendet tartók,

szép Templornok, Megyés Papjok` Spanrafi't Pál, РЫ

>des Ura a’ Gróf Károlyi ház, mellynek itt majorsága,

udvar, ser, és pálinka föz'ti ha'za. Nagyobb része a’

határjának homok, de a’ gazdáknak serénységek által

termékeny, szénájok elegendö, minden gazdának te

leke ‘után szakasz erdeje, és szöleie van a’ homok

do’mbokon , határoztatik Ринга ~ Теплицы,

Régenten Eleus `Me'ster, az után Kulalyi Jakch

bírta. " ‘

Y 1425. Vállai helységnek egy része Báthory István

nak, Benedeknek, Tamásnak, Mihálynak, és Berta

lannak Királyi adomannyal adatott.

1427. Elítéltetett egg;r részben Mihálytól, és Läsz

lótól, Kusalyi Jakch István fiaítól, és oda itéltetett

Tamásnak, Gachály Tamás fiának, mint néhai 1.552

lónak Elleus fiának öröksége, él идей-13 határ há

nyásokkal megkülömböztettek.

1428. Báthoriak mágok re'szeiket bíi‘ták.

f 1450. Báthory Mìklósnak, Berecz -fiának részét

az 8 rokoni tij Királyi adománnyal felkérték.

1462. Báthory Andreis, István, Iászló, Pál, vës

'l Miklós УМА]! rés'zekkel _olztozkodtak

1614. Sipos Györgynek benne e Nemes iilés
Királyi helybe hagyással 'adattati` gy

_§. 42.
. к". -‚‹‚.

\ 1
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42. Mérk elegyes falú. Határja éjszakra Fá- ‘

biánháza, dêlre Válaj, keletre az ftcsediláp, nyú

дона Puszta-Terem, mellyröl 27. emlékeztiink,

Magyar lakósssai Reformátusok, kiknek Templomjok,

és Papjok van, a’ Svábok Római Katolikusok a’ Val

И]! Megyés APaphoz tartoznak, az Oroszoknak van

ugyan Templomok , de Fabiánházára járnak. А’ mint ‘

mindenkor> az Ecsedi Uradalomhoz tartozott, ’s vele

egy Ural; esmèrt, úgy mos`t~is Ecsednèk földes Ura a’

Gróf Károlyi ház birja. Fi'ildgye homok _. ió búzát , és

rozsot terem., szép, és hasznos ertleje, Nyíri sz'c'ilöje,

kaszálója elég. Vásáros helye Károly, Báthor,

Szathmár.
és

§. 45. Szalmacl Yf'alii. Szomszédja keletröl En

csencs, éjszakról, "s nyugotról Gelee, délröl Miháldi

Szabólcs Vármegyébe. Lakossai eggyesi’iltt Görög Hi

ti'iek, Templomiok, Papjok nintsen, földgye этапа;

homok , rozsnál tengerinél egyebet nem текст, kaszá

lója nînts, aze'rt a’ lakósok‘szegények. Piatzozása.

Debrecz’en. Bírtokossai: ZsidayPál , Molnár György,

Kulin Adam, éS‘Pál, Gróf Kállai János, Hetey Mi

hály, és Miklósné.

Régenten a’ Gelsey nemzetség bírta.

149-9. Mágliy Pálnak-benne rész jószág Királyi

adománnyal adatott. ‘

§.,44. Encs'ens, Pars-Encsensnelf mc'mdatik;l hogyv

a’ Szabólcsítól megkülömbö'ztessék, `mivel egy része

azon Yármegyébe fekszik. Magyar falli, a’ Szathmári

részt Zanathy'Mihály ö'zvegye bírja. Lakossai Refor

mátusok, és O-Hiti'iek, mind а’ két rendbéliekneld

Templomok fából épültt, és Papiok helyben, hatzîrja.

homok dombokból,.’s közöttök ,Zsómbékos helyekbìfil ,i

all , rozsnál, és kev'és испуг-51161 egyebet nem ierem,

Erdeje meglehetös kiterjedésii, de fája tsak iiizr.

való. ` .

il115. 1428." Bátiiory nemzetség b‘írta. —

1450. Báthory Miklósnak, Berecz fiának magva

штамп! a' része János, András, és Lewkes attya

нага szállott. 

l

1614.
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1614. Vetéssy Lászlónak, . _

1658. Kirń‘nî‘Dàróczy Debreczenyî Tamäsnak.

1656. Ghiczey Gábornak. _

l 1696. Bamoohaházy Györgynek, henné rész jó‘

Sla , ’g1697. Báró Károlyi Пан/давай, és Sándornak el»

gész hel'ység Királyi adománnyal adatott.

§. 45. NyírfVasváyri, à’ NagyhKárolybói Ка!‘

gára, Tokajba, és Egerbe vezetö Ország-út mentibe

épi'iltt Orosz falú. Határoztatik Nyír-Báthorral, és

Puszta-Teremmel. Lakossai Katolikusok, és Oroszok»

Ezeknek régi Templomjok, ’s Papjok helyben, ama

zoknak'új Templomot Luby Károly Kiráiyi Tanátsoß
ŕpítelt. melly' Vallajnak filiája. Birtokossai lnevezett:

' l Luby Károlynakörzegye, és Péchy Antal. Van szép

Aerdeje , szi'ilös kertye., Bator , Szalka, Bákta, Károly

Vásároß helye. ‘

1571. Perényi Pál, Miklósnak Mîklós üának Её

azt állította: hogy az б eleji Zepse Fôldgyét Vasvári

hely/‘égért Kántornak nevezetett Васе: eleiével, иду

mint Kárászy Miklóssal, és 5:1ш1огЁа1е1юегёЦёК vólna'.

l \

'1450. Еду részét Báthcry' nemzetség,

1450. Más részét Hôdaszi Kántor [лига Királyi

.ndománnyal felkérték,~a’ hol Vasi/¿ri ‘Réth'pusztánalt

neveztetik. ’

i455. Vethëssy Miklósnak,

1519. Zéthényi Fodor Imrének rész a'd'atott benne.

1554. Perényi Mihály Vasvárìnak harmad részét

Kákonyi Jánosnak, és i’eleségének Sárközy Borbálánalt

örökösón eladta. a’ ‚Нашей Konvent elött.

1582. Almáss'y Ádám egy Nemes ülést, és négy

мы, és Vitkay Szìkszay János,

'1609. Possay Sigmund , _

1627. Debreczenyi Tomás, 'és felesége Tarjányi

Margit benne'részt, ‘

1655. Badaloi Bálintii‘y Walzily ezen -helységnek

‘На, ` ‚

1655.
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A 1635. ‚вагыпу‘ыщд a’ шьы ‚мы Királymaa.

t‘na'nnyal` nyèr'ték. ‘

§. 46. Baromlak ринга mellette , mçll'ye‘t ‚

1431. Báthori lstván Vasvárihoz fo'glaltt, a’ Вт

gossîak pedig', Károlyiak, és Vetésssiek màgokënàk

limni` állítonák. ‚ ‚

1499. Mägïhy РАМ“: Királyi adománnyal ‚наше.

. 47. Fdbìa'nhdza, elegyes Magyar Orosz faliï,

földes Ura a’ Gróf Károlyì Uraság; l'akols'ai Reformi

tus Mag'yaroklés eggyei'í'illt Oroszok , mind а’ ken'ö.

nek Të1r1plomà., Рама, földgye homolr, dombds,'?jö
_gabonát`, kender‘t,y réttye néhol sovány`füvet сета.

Nyíri sz'ölöje most nevokedìk, lüz‘ì fäja., vízi тайма,

Váláros hel‘ye Nagy - Káróly, Máthé'-, Sz'alka, ës BÄ

thor'. ` ‘ ' ' "
l.

`Hajd1máb111 шага” nemzetségé ми, шут ver;

te нечисти,” de сана!‘ magva azakadván ,

1422. Bárhor‘y ьшщммшь Ea, ¿s más т

iräu.' Zaniszlónak Ba felkérték, és az Ecsedì [Нада

1от1’ю2 Ё5а[01!5‚1‹, azóha azon mld“ пика. esmérte ,`

kik az Ecsedi ‘На: bírták.

1427. наши СеЪеШЬ Сваьыуш megkülömböz

tettek, a’ nevczettußáthoriak. és Gháholy János," él
Lás'zlól Выйти“! Íiài «быть — '

1430. Báthory Miìdöi'naìc , Berëcz íîánllk mara'dé

ka nem l'évén, annali része a.’ fìú ágon lévö atyañai'

пак 1111.111111.Á "

§'. 48. Ecsed, Над-Шла! Me'zÉ-Yéî'oä, à’ lápe

hak szélin , nagyobb rész'e а’ Gróf Ká‘rolyw ház‘é-,vhvla

hem а’ Domrády , Katona, lrinyi, Vxtkay, Belezugy,

Csänády , Sághy, Yérebélyi , Csálzy , Сижу 1 Ken'f'"

sy, és Eötvös Nemzetségeknçk-is ‘ай! benne egykgy

Nemes` ülések. натощак: Sz. Martonnal, B’drveh

lyelf Tyukoddal , Porcsaliuával. Kocsordal. ЕЗЬаШМу2

és Kis - Еспдй гимны, hánt , és hordotc folflre van

‘ ‚ В ‚ ‘cpíwe
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építve a’ lápoh nagy munkával, melly orlmét~is lmetd

szik: hogy а’ midön mast nem régib'e а’ tartomány

nak fundamentpma't letetcék, а’ щё1узё5Ьел színnel а’

láppal4 azòn ép Zsombékok'at találìak. Noha igen szo

rosv helyre цитаты, de nagyon népes, és Гемма sü

ri’íek henné a" házak. Népességének fïjbb oka'az: hogy

1490. Eszt. Báthory Andrástól adatott szabadsági leve

lek szerént, az Uraságnak semmi> egyéb защит:

nem tettßk,v tsak eg'y Vonás гаммы hzelnek fejenkint,

melly 5|. kraiczárt tés>zen. Ef mellctt a’ Щи! rendtar~

‹ {агата уйдуашь a’ >wir köri’il lëvö f'oìyásokon a’ jeget

vágni, a’ midön ,at kíilsö Fejedçlmelmek Követtyei а’

várnak látogata’sáŕa jöttek, а’ väŕqs kapúja elött fegy

ve'reà'kézzel álla «i tartoztak. Мед ez ей“! köfalakkal

ke‘ritett város Yólt, .zárós kapu'val, `melly elön; széles

$651кйсецеёецчыуйп‚ elì'itte az els`ô erösségek, stra’

zsa házak, és vigyázatra “мы: dombok valának, és

оба-15 tsak'a’ hídpnïlehetctt menni». xLakossai nag-yabbféàz'int R`ef`<ïrnrh`á'tilsg‘k,> kevesenf‘Kqtòlikusok, Áa’ Башка ì

tsupán tsak lâ'pból" áll, és' a’ midön а’ Szamos‘, és

Кипра vizek ki‘öntenek , a’ ‘Ещё egyebec. látnì nem
lrçheßf , Nádja,c Hala',` Atsíkjal, îésßz'énája böven vagyon,

é'sÁ a’v lápon ug'yjiagy` Маты‘ Ф’, 1mellyböl а’ v"íz âoha

ki .nem apad, de min'd'enko'r `«.'g'yœhl'ö vmérxékbçnJamil»

‘ат: ‚ benne час! madaralç, úgy Веды‘, és tsíkok ладу

mkasággal,lalmak.v Читай а’ lágnak Éger‘fás , fì'iz,

ép rekettyés „h'glycî ìs, mellyeül‘ççt на!‘ akker lehet hasz~

nálni , midön a’ lip keményeń mègf'àgy , külömbbrn

ìtten дама йёт lehet. Ennek elölte vad serléseknek,

és özeknek lak helyç „вы, de már azok igen мы“ ц:

МЦцпай, там ennek а’ lápnak prvóßbált leszivárogtalása.

тайн, az láp а’ f‘öldhez ragadott, és а’ reá jönni „сим

viz azt, mint elébb , fel nem статей, mellyen-is úgy

ylelfnetett járnì, mima’ hajló deszkán, niinden leszaka

‘ dán félelme nélkül. _ 4

Ama neve‘zetes чём pedig, mellyrì'il Hazánk Юг

ténetçinek íróji mint megyehetetlenŕöl станешь, a’

Kraszna vízének szigettyébe ёр1це:еп,— а’ mint látszik ,

négy szegeletre, sántzai termésI шины, és téglák

kaLvóitak megêrösítve. Ecsed f'elöl való óldalán , és

`gzelsi'â kapuja elött еду nagy meszszi're мы domh

vólt



vólt tsinalva, a’ melly most-is а’ maga valósagaban

Ген: all, a’ va'rból nagy kimenö¢santz vólt, ounét a'

masodik Карим kìmenelel, mellyn'ek most-is fen alló

falai kemény erösaéget шинный, Ezen kapu elött 526

lessen eiierìed'ett mindenkori víz folyas volt, és ezen

hid allott, mellynek labai nem xégen kia'satván, a’ ré»

— giségnek iniatta igen iekelévé valtak, és felette meg

keményedtek, azért is belölök az ahcz értö mester em

berekszép munkakat цепей. Ezen tón altal jövén a’

a’ varosfelé, egy szigetben allott a’ Templom , melly

most 1s fenn vagyon , él az elött santz lévén , a’ varos

felöl bidon kellett abba jarn'i, a’ hajdanì varnak Redig

tsak némelly leomladozott f'alai latszatnak, minden 56.11

tzai, és azokban vólt épi'ìletek lelévén ‘типе, tsak szo

morú omladékokat mútalnak.

Hogy az Ecsedi lapon mar a’ Magyarok béjöve

telével erösség a'llott Гена,“ Salruvárnalc пением", _

arról-ßéia Kiralynak levelesse bizonysagot tészen 21.

Tzìk. és a’ helyét-is и utóbbi. varhoz közel I. Rész.

g. 27. megírtuk.

`lshuinfïy '22. K'o'nyv. az utóbliiuvarat úgy iria ~ le.:

„ hogy az temérdek széieiiségi'i,~ és -mélységi'i tavak

'„ közötrfekszik, hév vizekkel úgy köri'ili vétetve:

‚‚ hogy azok aka'r melly télnek, 65 hidegnek 15001611)‘

‚‚ ségével meg nem fagylaltutnak. ‘l '~ i ‘

‚‚ ' . ì _  11 _

1217. Buc/nd helységnek mar a' tüzes próba

Könyvben нашими vagyon, a’ mint Зайти“ Va»

rossa leirasaban a’ Várbé‘li Kapitáhyok között I. Rész.

§. 171. elöadtuk. ._ и ~ i : —

`. l 1,. ‚

1525. I. Károly KirályJanosnak, ~Andrasnak,

Lörincznek, Miklósnak ‘,- 65 Lewkesnek, Bator Berecz,

Gut'hhelcd nemböl szarmazott Andrés tia iiain'ak,

Echec( heiységét Kiralyi> adomannyal 11jandék0zta,' 65

megengedte azon синими‘ nemböl szarmazott NH

messeknek: „- hogy az Ecsedi réleken, vagy is tayfk

„ között várat építhessenek, melly az ö K'írályhoz, és

„ Sz. Koronához mutatott szeplötelen hívségektöl Hyw

‚, seegh varanak neveztessék. “ De ezen nevezetéz a'

‘ E 2 Её"! ’
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‘ znind addig', még

közel f‘ekvö Ecsed helysége видный/спине, és :salt

наши várnak neveztetett. l. Rész. §. 27.

1425. 1425. Sárvár-Monostorával, és Sz. Már

‚шина! ßáthorìák birták, és máx' akker Ecseden vár

emlíuetik. v

l

142.7. Ecsednek határi, mellyet akker Báthory

Ißtván Jánosnak ‚ és más AIstván Zaniszlónak бай bir

tak, megkülömböztettek Gebétöl, 65 Cha'holytól, mel

lyeknek Cháholy Зайди, és László, Библия!‘ finì bir

tokában vóltak.

. 1450. A’ тара szakadt Báthory Miklósnak, Be

recz liának részét Bátl1ory,atyafiak felkérték.

1492. Miclocla nagy költséggel erösítette meg?

és meszsze трав pinczékkel bövitette az Ecsedi vá

rat Báthory András? micsoda felül írást hagyott em

lékezeti'íll? l. Rélz. §. 145. megírluk. _

1519. Báthoriek , fiú a'gon léendö magvok szakad

ßával, ll. [fajas Királynak гей állásával Rozgonyi lst

чёт az Ecsedi Uradalomba örökösökuek гордый. I.

Bész. §. 147. »
.l

I 1550. Zápolya Jánol a’ чём: hatalmába vette,

тех‘: Nádasdy Tamásnak ezelcet Яна: „[‚ече1е6е1: vel

„ ШК, a’ mellybe irod: hogy a’ Németek Bóldogkeö

„ vá.ának атомы elszalndtak, örömenebb értettük

„ vólna: ha öket tovább kergettétek vólna, de mivel

„ az akaratunkat tovább értenì kívánod, á’ mi akara

‚, ratunk az: hogy Nagy G'ásp'árt az Ecudi várnak

‚‚ örizetére száz válogatott lovasokkal hagyván, Te

‚, minden hadaiddal a’ Ml Felségünkhez éjjel, nappal

„ siess, ottan bövebb rendelést fogsz venni, mit kel~

„ lessék uelekednied? külömben ne tlelekedjél. КБ“!

‚, Buda'n Sz László Ki‘rály napján, 1550. Es-zt. дано!

n te ko

. vólm Zápolya Jánosnak. 65 ñának hatalmában

f

.1561.

a ` ‹‚
í..

\ 1
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1561. Azon várnak örökössét, és birtokossát Bá

tliory Miklóst a’ báttya Bandi (Bonaventura) a’ vár

ral eggyütt viszsza húzta, a’ Ferdinand Király hûsé

gère. - ~

`1562. Egy hiteles-kézi Яга": iria: hogy imidön a’

Törökök Szathmár Vaírmegye’t Шин, vassal pusztitot

МН‘, akkor az Ecsedi várnak Mikes` Miha’ly Kapitänà

nya Valar kinek testvéré; elfogván , a’ Törökök azzal

fenyegették Mikes Mihály Kapita’nyt, hogy ha а’ vá

rat fel nem adgya, ök а’ legkínouabb halálnak ne

тем ez életböl шефа az ö testvérét. Ногу tehát

a' Töv‘ökök elöit mentsége lehessen, és azoknak dü

hösségétöl a’ testvére ment légyen, a’- várbéli Kapi

tányság elvétetctt töle ‚ és ' ` `

Azon Eszt. Székely Antal 'Ecsednél 5000. Kato

náival táborozutt, midön а’ Török'ók Za'polya~hadaival

Szathmár várát keményen ostromlatták, és nem на!‘

negende puska port ‘Ш: a’f' va’rat örzö katonáknak, de

az ostromtól-is lzerentsésen megmentette. lstvánß'y

21. Könyv. i 

.g _.

1561. Hogy/Szirmay Laios össeinknek rokcua vólt

az Ecsedi várnak Kapitaínnya hóltaiglan, az több leve

lein'kböl ki tetxzik, Ни": а’ hol `azon Szirmay Lajost

Ecsedi vár Kapitánnyát az ostro‘m alatt mutatott Ы"

serénységéért 1567. Eszt. Dáthory Miklós Orszzíg Fö~

Biráia. SzárabBereki jószággal _Szatbmáp Vármegyébe

’megajándékoztm . _

1564. Maga Zápelya Jánns ’Sigmund 16. ezerböl

álló táborával Ecsedet megszállotta, de Báthory Mik

lós Ferdinánd Királynak hive fenyegetését minden f`é`

lelexn, él „мамам nélki'il megietette annyira: lmgy

lakadalmi мышцам", mellyet katonái közzi'il vala

kinek tartott. sem magát, sem a’ vendégeket az ostrom

nem akaclályaztatta, és ebböl-i‘s a" várnak erössége ki

„так. Ezel: lslvánfi’ynak 22. _Könyv. szavai; de ezen
lakadalmaskodó vitéz Szírmay Lajol vakker-is a" vait-_

nak Kapilánnya vala, a’ mint ezt a’ Szárnzberki jó

A1111ágá1ólköltt levelének háta’ra Репка illyen képpen:

_ ‚, Lagzi
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„ Lagzimat tartottam akkor Body Borka aszo11ial,_n.é

„ hai Chianad'i Pewspeog, és Beregzazi Pelebanos hu

„ gaval, kemennien “шик, ` mint a’ Pereeny Teoreo
„ kek, es tanzoltunk, Kegielmes Штат mindenkor biz-l

‚, tatvan engem‘et; Zfrmay Lajos eleul jar , Еп1ес1у‘

„ had vijjon bar, lmelire. en is'egizereebe fele-leek:

„ Magiar Магда’: rontia kar, baar teobb езде vol/1a

„ та’, es ez Kegíelmes Uramnak felette meg tetzveen,

„ Janus Kirali fianak meg Менее, es neekem meg ada

‚„ ezen jozagamat. “

1565. Ezen ostromot nem sokára követte a’ bé

kcssé'g, mellynek kötésébe I. Ferdinand [(.irály` olly

nagyra betsülte Ecsed va'rát: hogy János Sigmundnak `

felsö Magyar Országba mindeneket által engedvén,y на!‘ Eesedet Мишка kikötni, és hogy a’ Kìrályi neve

zetröl lemondana.

1,607. Ecsed várába a’ gonesz lélek maga szem

fényve/szxéseit tette , kövekkel hajigálván az embereket,

és az ételeket eltserélvén. Závodszky Nappaló

1608. Midön az Országuak erì'isségeit Naprágy De

meter Piispök a’ Német birodalmi rendek elött elö зайт

lál=a, Ecsedet elsö karba helyheztette, melly az Or

szág által is nagyon megerössíttetett. 15. Törv. Tzik.

1615. 8. Törv. .Tzìk. Báthory Gábor Fejedelem

jószáginak mgyen való munkáji az ö Ecledi yvaírához

fordítattak. _

1614. Gróf‘ Báthory Istvánnak hagyományossai:
Csoknay IBenedek, Possay Sigmond, Macskásy Mi

hály, Csorvászy Tamás, Vetéssy László, Apáthy Mi

hály, Chomaközy PéterVAnkreyter Mihály hiv $201

gája, Hagymássy István. Kiss Lörincz, Kovács Mar:

t0n, Kerekes Benedek, /László Boldisár, Vitkay Mi

hály, él Zénás'sy Mihály , a’ Kirßílyi bìziosoknak4 hely

ben hagyásával egy egy Nemes/ ülést Ecseden nyer

tek5 a’ va'r реф; a’ Kira’ly részére elf‘oglaltatott.

\

1618.
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1618.~ 25.'Törv.Tzik. Báthory Andrés, Nádasd)

Клана, Drugeth György felesége, és Wárday Kata~

lin hozzá just пикапа!“ azért annak‘megvisgálására

Nádor lspány rendeltetett.

1621."Az Országnak Szentséges Koronáia Bethlen

Gabor által Ecsed várába hurtzoitatott , és ottan öriz

taten. '

1624. Bethlen Gábornak Királyi adománnyal az

’Ecsedi vár, és Uradalom adatott.

'1617. ‚ваз; 11111111 B11111111. ими, és P61111» 11.1111.

be'iktattak.

Az Ecsedi Uradalomhoz akkor ezek tartoztak:

Az E_csedi чёт, Kis' Ecsed, Fábiánháza, Ecsed Заем

'Mii-ton, Merk, Vallaj, Szoldobágy, Bervei, Kálmand,

Текст , ~Vasvári , Majtén, Gilvács , ' Tagy - Nemessi

Udvarhellyel , Töke - Terebes , Szent  Miklós , Dob ,

Nagy- Sadány, Ombod , Amacz, Krassó . Tarpa. Pe

nige, Маше‘, Nabrád, Geberjén, Огонь Kis-Námén,

Kölcse , Cseke , Riese, Udvari, Gyiigye, Csáhócz.

Nagy- Szekeres, Sikárló, lloba, Sebespata'k, Bucsák,

Bartfalva , Apa , Monòstor, Alsó  Misztótf‘alú _, Zanisz

ló. Kenéz, Madaráz, Gyarmath mezö что‘ , Sárköz,

Lápos  Bánya, Görbed , Berencze, Jósef'háza , .L_ipó ,

Borhida egész heiységek. Encsencs, Domahfde, Okö

ritó, Porcsalma, Kis-Ar, Abrámfalva, máskép Abra’m

rész jószágok. Aranyas -Megyes mezö lvaílr‘osnak {Не

Szathmár Vá megyébe. Báthor тега város, egy

нём Szathmárba, más részint Zabólcs ‘Vármegyébe

fekvö. Pócs., Ваша, , Lorántháza, Gyulaj 1 Lugas ,

Téth. Királytelke, Vencs'ellö ‚ Timár, Böd, Kis-Falud,

Nagy .'Létha, Pród , Tedej , ILevelek egész helységek,

Bö-zörmény mezö vá’ros , Nyir  Egyháza , Nyir ~ Fe

iértó, Rakomaz, Szenl; Mibály, Nyir-Adony rész 16924

'gok Szabólcs Vármegyébe, (.‘setf'alván rész jószág Be

regbe , Gy'óngyös r11-z5 város Hevesbe', Szikszón négy

Szì'iiö A-baúìbn {Alzalón szöiö Bersódba, mind az Eese

с“ várnak részei.

16515.

1J

rén/
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1655. Badalaî Bálintñ'y Valzllynak hiv „отданы â

ért E_cseden egy Nemes ülést Bethlen lstván, és é~

ter vallották. ’ ‘

1645. III. Ferdinand Császár, és I. Rókóczy György

között köttetett Linczi egygyezésben, Ecsed чём, és

Uradalom, a’ hozza' „подмены, СгЫ" Bethlen lst

vánnak, a’ ki tsak ugyan Ecseden'meghalálozott, és

Péternek, magva s'zakadtával, nevezett Rákóczy György

Feiedelernnek, ’s ‘ММ! a’ lkét ágon léen'dö maradéki

па!‘ által зданий, és caen által а“:

1648. KirályiV adománnyi Levéllel megerösitetett.

Bákóczy György Fejedelemis az Ecsedi várba gyak

ran múlatozott, a’ várat meg jobben megerösítette.

1657. Il. Rákóczy György a.’ Lengyel AOt‘ä‘zágî

Koronait eri'ihatalommal keresvén, "l onnét теги:

laszta'tván -, midën a’ Lengyelek .Szathmári, él Bereghì

jószágit ti’ivzzel, -vassal puszrítanák,'_Ecseden kereste

vmenedék helyét, a’ hol e.’ _fele|égó¢_, ’s magzattyát

mint bátorságos helyen hagyta vala.

‚вы. 11.11.111 медным «vali váranyai Larinez,
l hanem Báthori Sófia Fejedelem Aszszony мы onnét

’ 'ki Рифмы‘, Várm. Lev. Тай’.

Azon Eszt. Az Огней; Gyülése elött oanasz ‘бы.

i' tett . -bogy Báthory Sófia, a’- fiával Rákóczy Ferenczel

az Ecsedi' Prédikátorságnak két f'aluit, mellyeket Beth

len Инн!" annak örökösön bévallott, e's Bator межб

уйгозрдс határából iáró dézma részt, azonkívül a’ Ma

.lólrzy rnalmbkból iövö Szcmbati jövedelmet, mellyeket

Báthory, e's Bethlen földes 'Uralt az Ecsedi Prédiká

torságnak-örökre alltelv ванн‘, az Katolikul'oknak réa

Aszére elf'oglalta, és a* Vármegyéne'k több megintéseire

1647. дБ. `14 törvény ellen vìszsaa adni nem akarta.

1664. A’ Törökkel köttetett béke kötésbe Ecsed

чём Leopold-Tsászárnak által сдаю“, és, Német ka

„ми iaienek belé örizetre a2 Orßzágnak panaszszával.

Kazy 5. км. 57. lap. ’ ` `

1671-.



1671. ' l. Rákóczy Ferencz а’ Vesselé'nyi támadá
lába belé k'everedvén, minek utánna fejének, ésÍ 165125.

gának va'ltságáért az annya Báthory Séiia nagy summa

pénzt Нанси vólt I. Leopold Tsászárnak, ezen s11m~

mában az Ecsedil Uradalmat az Annyának lekötette.

Zempl. Tört. 225. lap. ›

‹ I .

1681.’ 1687. Az Ország Gyülésén panasz пашет.

hog‘y az Ecledi Refoi'mátus Templom, és a’ Prédiká

tori jöveclelem a’ Katolikulok részére elfoglaltatott.

1695. A’ Reformátusok viszsia. vették, és Prédi

káfornak даме}! Sárhegyi Mátyás. Várm. Lev. Tár.

1701. II. Rákóczy Ferencz elsz'ókése után erŕissé

ge lerontatott, a’ mint Cserey kézíratban feljegyzette.

1705. Rákócziak úira meger‘ô'síteni próbállák» а’‹

mintäzathmár Várossának leirásában eléadtuk.

|712. Az Ecledi Uradalmat Rákóczy Fere'n’cz

árt iitése mìatt, mint Ura ‘жене: jószágot, Vl. Kä

ru‘ly Tsálzár Gróf‘ Károlyi Sándornak aiándékozta.

ъ

l777' .GrÓf кашу; Antal nz Ecsedi Ut‘adalmat ,

azon Szathmár Vármegyei helységekkel, mell ek Beth
len István, és Péter adományi levelében felìiyebb ne

veztettek , й] Királyi adoma'nnyal, re'szszerént мы“):

hivségtelenség 11eme által, részszerént Grúf' Aspre

monthnak СНЫ»:` vallása után Királyi megegygyßzéiäl’l

felkérte, és béiktattatott.

1779. щит mzavámssäeis, 10k heiységekkel

eggyü“, úgy mint régenten az Ecsedi vártól снимая

_tatott_1*agasztékokat nevezett Gróf’ Károlyi ~Antal й]

Királyi adománnyal nyerte, ’s ezekben-is béiktattatott.

1805. ' типам; ’s кашу: ‘га-немца Jósef N111...
к Ispa'nyunk az Ecsedi várnak romladékiait нацисты!

te, annak minden szegeleteit, a’ ŕTemplomnzik helyét

feljárván , a" Dobolóra, a’ Strzízsa dombra felmenvén ,`

mint egy egy óráig citan mulatozott.

\

Nivel
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щи7.

Mivel a’ Jeles Báthoŕy nemzeflêgn‘ek a'ga

Ecsedtöl neveztetett , Bethlenék adományi , és több okç

levelek зачёт-19 Báthornak еду xtésze Sgathmárhoz

пансион, ezen nemzetségnek ágaz‘attyát-is nevezetes

férifîaival elöadgyuk, kik által ‚ vißeltt f6 . hivatalokról

Hnzánk törvénnyeìis emlékeznek. › ‹ ‚ .,
l Ч

1042. Báthoriak származtak Gutì1ke1¢d nemböl,

melly a’ Svábi keri'iletböl Péter Királly'al дан, mìdön

Henrik Tsászárnál menedék h‘elyet keresett. ‘ '

1076. Ezennemzetség Sal'amon', László, és Gey

га Kîrályok alatt nagyon felemeltetett, kivált шуб,

а’ ki Salamon Királynak bels'cî, és fortélyos Tanálsos

5a vala. Thúrócz. Krou. 1I. Нева. 12.' 161". Tzik.

1270. Legçlsö Andrä! V. Видя К1г41у alatt, mi

vel igen Bátor-szívü Vitéz ‚ és, a’.mint а1 к0108
Monostori Konventbe а’ Bálhory nemzètl snrába {На

vag'yon: ,‚ Mikor Otaker _M_agiar Orzagpth rablana,

„ cgi nagì Chiehhel bait vett, yes meg eòlxeyolx‘, Ba'

n tornak'neveztetett, és a’ Királyt-ìs Ra‘pçkl vlzénél

„ Ottakerrel tartatott ütközetbe Еду bátoritotta: ne

„fe'lf Kira’ly Uram! Bátor Andrés bágo'ritlya .wive

‚, det.’ “ Ezen ütköàetet Карт. Hazánkf`1a1271. ßszt.

teszi. Ennek két fia Benedek, és György kihalván.

‘Зло. A’ középsö ña Berecz, Mihály, és Vid ro

konival osztozkodott, és мёд‘ Bálhorinak nevezâetett.

Vólt egy leánya Klára, Бай: ,.Unghi Jakou fia feie

sége, és б: fiai János, András’, Löriucz, Miklós, és

Lewkes ,l kiknek '.1' ' . ‚у

1525. Kaíroly Kîrály Ecsedet ajándékoztlf., mint

fellyebb. .f

l.

. 1551; Báthory László Szabólcsî Fö-Ispány Annát,

Moroczhidai. és Megyés-Allyai Vaida Miklós fìának

Móricznak leanyát vette házas társúl , melly Pók nem

böl eredett, ’s általa a’ Sornlyai Uradalom гей sza’l

lott ,` és a.’ maradéki Samlyai Báthoriaknak тенге‘

` ta .
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tak. Vólt Ersébeth leánya Dèbreczeny György felesé«

ge, és három fia György, László , és Zanìszló.

152g. 1545. II. Andrés Berecznek rfia,V elébb Ó

B‘údaì Préposl, az után Váradi-Püspök', Szent шага‘

rendjén való Apáczákat Velenc‘zén fundálta.

1566. István Váxfadì Kanonok, Humruki YEsiplèrezs,

János Mesternek-l Báthory Вегас: fìának fia nevezte

tik a’ Váradi Káptalaxjmak levelében.

Péter ‘Lewkesnek fia az Ecsedì Várat osztáhlyba.

nyerte, és ennek Ада Ecsedì Bálhoriaknak mondatott.

1400. János Камни feleségétöl, Jánoànak, и“.

thoi Pethö fìának leányától Orsolya. leányl: Gyulaff'y

István feleségét, és hat Байт: nemzett, de két Ea Pé

ter |408. Szathmári Fö- Ispány, és Bertalan, a’ Husz

_szilákkal lett iitközetben elestek, más három Бай pe

dig férjfi maradék nélkül kìhaltak ‚ és над egy István

На margdott.

1455. 1440. Ez Sîgmond , Albert, l. Ulászló

Királyok yalan fényïes tisztségeket viselt, Zathmári

Fö- Alspány', F5~Asztalnok Mester, Огней; Bîrája lett,

Bujákì Uradalommal megajándékoztatott, és a’ Várnaì

ütkezetbe, а’ hol az Ország dandárját ‘дне, elesett,

felesége vólt Orsolya Kis-Tapolchay György leánya. Ta

miíl testvérének Margit leányaKállay Jánps hit‘vesse lett.

J
’ 1470. Báthory Lászlót Zatmári, és Zarándi Fö

Ispányt, " _

|477. Báthory lstvánt, Огней; Fö-Biráját, Erdé

lyì идем, ‘ ‚

f 1494. Báthory Andra’st, ' `

1514. Báthory György'ót Fö~Lovász Мешки

151g. Báthory Andrást,

1555.` Báthory Bonaventurát, máskép Bandit,

1567. Báthory Miklóst,

1585. Báthory lsçvánt Orlzág Fö~ Bîráját, utólsót

az Ecsedì ágból, a’ Szatbmári Fö-[spányok'között én

demeìkkel I. Rész. eléadtuk. \

~ 1526.l
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1526.r Безымянный) vóh: VII. Bathory Istvan

тети‘ Bánból отдать Nador- npánayaa’ k1 a*

Mohacsi veszedelemböl nehezen kiverödvén. lÍ- Lalos

Kiralynak eleste utan minden er'z'ivel azon, vólt: hogy

а’ Felséges' Ostriai Haznak orszaglasat hazankba meg

allapittsa. Zapolya Janos altal minden/'jószagatól meg

fosztatvan, a’ Divényi Uradalmat nyerte jutalomúl,

a’ hol 1555. Eszt. meghalalozott. Sóiia feleségétöl

Massoviai Herdzeg leanyátóil taak еду leanyt Klara:

uemzett, de ez-is Münsterbergi Karoly, Fejedelemnek

eijegye'ztetvén, hazassagi öszve parosodasa e'lött meg

llólt. Az özvegye ред“; Pekry Laioshoz Fö-Asztalnok

Мамы-Ив: férjhez ment. Ezeken Шут még éltek:

1474. Miklós, Szeremi` Püspökböl Vaczi'Püspök ,

ki 1492. а’ törvéuynek ala írtt. Galeot Martins Mätyas

Király Könyv Hazanak örzöje nagy ditsérettel emlékezìk

fe'löle. '  \

1461? Margith Szilagyi Mihalynak„az utan Banßl‘y

Palnak, Ka'alin Marczaly Györgynek, Borbala Peré@

nyi Imrének‘, ’s Nador-Ispaxmak, Ersébeth Thelegdy

Janosnak hìtes tarsai. Ezek mind az Ecsedi agból.

Harlem még lV. Bathory Andrasnak

1584. vólt ¿gy „мы“ Klara lea-nyarelöször

Homonnay Drugeth Istvan, nz man Lossonczy Antal

‚ derék férjñaknak , harmadszor Békessy Janosnak, utól.

lyára Benkö, maskép Palay Kovacs Balínt ala való

inassainak f‘elesége,_ és hogy a’ masodik (‘Ф-16: 1а|ог

çzinkossa altal megëlette vólna, akkor- ё!‘ Forgách Fe

rencz írja, és a’ Leleszi Levél-Tar~is bizonyittya.

A Utólsó Ecsvedi Bathory Istvannak teltvér húga vólt ’

Ersébem, 1618. Nadasdy remmer ми; 11m, k1

töl , és testvéreitöl/Szarmaznak.: El‘zte-rhazy, Nadasdy,

Zichy, Forgach , Cziráky ‚ Van-Dernath, Сайту ‚ Ber

( chény, Orsich Grófok, Baró Révaiak, Zayak, és sok

Nemes nemzetségek. Testvéreit alabb elé szamlallyuk.

‘вы, Bakery штамп 2.......11` 11.1161 8.111.011.1— nakl egy aga.

/
—

'
'

'

1590.



»1590. Zam'szléßfy Báthoriaknak rieveztetett.

1422. 1462. Zaniszlónak Бай lstván Ercvlélyi Al

'Vajda , László Királyi Fö~ Asztalnok ,

1498. Domokoi unokája Praemenstratensisì Szer‘

lzetes rendnela Jászai Prépostya. vala.

1520.' Zanîszlóß'y lstván, László , János, és Péter,

néhai Megyessi Morócz Istvánnak jószága felett „как;

‚ az Ec'sedy Báthory á gal perlekedvén, megalkudtak

I. Rélz. Ё. 146. de min ezek

1590-. Férjfì maradékokba kif'ogytak, utóllfó vóll:

Ferencgfelesége Strauz Susánna, és tsak leány тара

tokat hagytak : Annát elébb Nag -Mihályi Dienesnek, az

шёл Agárdy Läszlónak, Margit ot Sempsei Lászlónak,

Magdolnát Tunyoghy lmrénelç, Borbálát Irinyi Fe

renczneklsófìát Tegzes A_malnak, Veronikát Zokolyi
Miklósnak, Potyinkát Kállai Löríncznek,I Advigát Ken

беге! Lálzlónak, Katalint Lónyay Istvánnak feleségeitg

és egyebeket, kiknek maradékì most a’ Tiszántúl való

lkerïîletbéli Táblán ama nevezetes Zaníazlq’ßy Perben

állanak.

A’ Somlyaî Bálhory ág legtovabb vîrágzott.

1529. István Erdélyi Vaida élete fugytáig Zápvolya

Jáno'snak részét követte, felesége vólt Thelegdy Kata.

1571. István , elébb Erdélyi Чаша, azután \

1576.- Legnevezetesebb Lengyel Országi Kírály,

Ьапет a’ Lengyelek által még `ìl gunyoltatott azért:

hogy tsupán Országolni való kivánásból életét те;

vesztegette, Алтай: а’ Jlgßlloi Királyi vérböl utólsôt ‚

és 5o. esztendös leány1~f'eleség‘ůl vévén, а’ mint ke

zünknél lévö akkori gunyoló Lengyel Kép biz011yít1ya~,

inellyen 'Báthory Király vén Banyáját' egy kezével il~

`letvén, más kezével а’ Lengyel Korunára mutat:

par ‘папе, ad Щит‘

1576. Báthory Kristól', elsö felesége Bochkay E11'u

Iébeth, második Lengyel _Radzivill Anna.

1588. Выхожу ’$1;топс1‚ a’ ki

1594.
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_ Forgáchné. _’

1594

f'elesége Vólt yKrimierna

disárnak Kendy Mária.

_ 1599. Báthory Andrés _

Püspök. ' ‹
1608. Báthory Gábor, Áfel

mind Lrdélyi Feje_c.lel111ek. ' `

Boldisár годом: megölette. ’Sigmondnak

, Felséges Сан-Бай házból; Bol

1 .IL- .

Ч: «i
ь

»1 ‘Ъ. '.»Tì'

1626. A’ mint elsö vólt Bätor András , úgy utól

Só~is v.ólt fili ágon VlII..Andra'.s', kiröl 1618. 25dik

Törv. Tzik. emlékezik, ennek Zakreska Anna Lengyel

feleségétöl két leánya, született. Adviga, Lupstovsz

' ky Lengyel fé‘rje megh'alálo’zván’, Sz. Benedek rendjén

ySzlanguska. Klastromba A‘Pättz'ájfá lettysófia Rákóczy

György Erdélyi`_`Fejedele1i_1l_1_è_z_¿mene Íérjhez._ '

Ezen B'ät'h'ory nemzet'ségnek‘eir‘edete; él'szármb

zása Magyarúl van megírva l‘lrdélybe a"`Ko'los-Mono~

stori Кот/ешь‘:` 1669./Eszt'. de h‘elyesebben а’ Királyi

iiélö наш elött folyt perekben, a’ hoi n_'iég _ezek ta

láltatnak. ` " '

1605. Báthory Istiïánnak elsö húgától Ersébettöl

Nádasdy Ferencznétöl Nádasdy Pál fián _kivîil дамы:

Kalalin leánya Homunnay Györgyné, kinek На Jánol

Urszág Birája. kitöl György Kassai Наш ~Kormányozö,

Мне}: nai: ватт, Sig111ond,l-János, leánya. Kristina.

\
J N'

Második húga vólt Báthory Istvánnak Klára, “Их-да)’

Miklós felesége, kinek leánya Katalin, Nyáry Pál hit

vesse, ennek leánya Nyáry Katalin, elöször Thurzó

lmre’nek f’elesége, -kinek leányn Ersébeth Eszterház'y»

>lati/:inné , kitöl Eszterházy Graolya, Eszterházy Pálnak

házas társa‘. Az~után Nyáry Katalìn Eszterházy Mik

lós Nádor-Ispányhoz ment férjl‘iez, kivel nemzette

_Eszterházy Lászlót,'Pált, Ferènczet, Anna Juliát `ГМ.

dasdinét, ‚Май-Ей‘ Homonnainét. , _ ‘ l

. .L_ _ p - д

Harmadik мёд vólt nevezett »'.stvánnak Вашим’!

Sófìa, Швей)’ András feleß‘ége, kil‘c'il. származott Fige

. - . dy
`

. в

esége Palechay Anna ,'

мам,  s wa'rmay .

‚

К
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dy Is‘tvlri; és Borbála leánya, Cseby Pogány György

nek f'eleiégei ' - — f ‹ ‚

Báthoriak Czimere vólt Sárka'ny, a’ farkát 5241115

ba tarwá11,~'s annale belàö keri’ilelén hár0m.§ár

kány f'o‘g‘. v`Az az köz vélekedés felöle: hogy e156

Bätor A'ndrá'iïI az Ecsedi tóba lakó kártékony sárkányt,

melly ШИН Krokodil, ‘аду kiilönös nagysagú Kigyó

lehetett, megöltt ‘16111;- ‚

Az I-.i Részb. 102. lap. említett Bonavent'ura, más‘kép

Bá'thory-András Zathm'ári'Fö Ispánynak temetì'i helye,

a" Mária-Thàli Klastx‘omban Bethlen Gabor alatt há

borgó hazàfiak által fenekestöl felf’orgattatott, kik ot

‘ан tetemeivel sok Нине! `eltemetve lenni gyanítottak ,

de `a" temetö helyének Оса/‘К reá írását azon Klastrom

пай anya Könyvéböl már az I. Résznek kiadása után

vévén, ez-is `ailtalunk szóról szóra Magyarra forditva

ide béíratìk eképen: „ Alli meg útazó! Itt „уж-„п;

‚‚ Második Báthory András, Ország F't'i-Bírája, Erdé

‚, lyi “Даша, Zathmári, Zabolchi , Somogyi F6~Ispán,

„ a’ki mint Második Antal а) ülve, Istene, Királlya,

„ Hazája танец mindenkor állott. Köri'il <hordoztatvál‘l

„ a’ karoß , és halotti székébe, mint az ágyon, itthon,

‚, 'a_’ hábotúba, éhmindenütt szerentsét hordozott ma

„ gával. A’ lábain nem járhatván, a’ legjobb Vezér- "

_„ìn'ek tisztségébe, hol` parantsolva, hol. tanátsolva

„ е1 j'árt. Mindég beteges állal futotta Magyar Orszá~

‚‚ ‘g'ot ép elméjével; mîndenütt ielen, mert mindenütt

‚‚ Tanátsló. "Megindíthatatlana’ székébe háborúkat in

„ атм.- ‘A’ nép'nek felzendülését :sende: székéböl 1e

„ tsendesítette. Maga megmozdithatatlan lálott maga.
4, köri'il mindeneket mozgásba lenni. A’ lábait elvivén

„ a’ köszvény: hogy пыт- elv ne szaladgyon , "Вниз

‚, adta’a.’ f‘ejének: hogy o'koßan fassa pálya >futtieát.

‚‚ А’ Magyar badak Fö-Vezérjévé a’ Tsászártól tétetvén

,i Schwendi Fö-Hadi Vezérnek társúl adatott: hogy

‚‚ azt' taqátsgíval, és serény'ségével vezérellye, és 1\’_k

‚‚ ‘еха

 

a) Kéu'ség ki'vií'il "H1 rei. írásbôl voue Ínvánñ’y 25. Könyv.`

ezen папки} instar Antom‘i Lez/as :ella ‘гладит’.

I



‚‚ gyözedçlemnekúj nemél ńuitat‘váh a’ f‘egyvgrnelc lc'î

vona'sa néllcül ejtsen sebeket, szemeivel szállìa meg
„ n’ várakat, és megvegye. Ne viaskodjonu, és ата

„ ségesen gyözzön, ьбп а’ЪадаКояб Sehwendit tegye

gyözedelmessé. Paramsoljan parantsglattyávala’ ka“
п mnákngk gyözedelmelkedui;5 kik az benne nem egyi

_” szer гарантий: hogy a’ F6, és nem a’ láb ранние!‘

:i és hogy nem \sak a’ Rómgiak губной ülve. Ezen'

‚, gondokkal terhellt» Höst a’ táborban nyilván_ meglrí-

„ madni nem mervén a’ hala'l, aemrm mesterséggel

‚, meg ne‘mV gyözhetö házi belsö мышцы“ ёпьтьь

„ parantsolván: hogy szállyon le az 6r álló задай-Ы,

„ ’s mennyen az örökké tartandó nyugodalpmra. A’

„ mint-is' mint egy Klrályi székébe ülve спорта а’

„ Ьа1гЕ1паК‘в2еп végsö шепот. Nyugodjun békével!

§. . A’ Kia  Вена?! pusztát lzqmlzédságbnn

hérlelik a’ Nagy~ Ecsedì lalóaok Gróf‘` Károlyi házlól.,

mellynek öröksége. Ennek hagária részs-ze-ént (Чите;

részazcrént homok ТЫ‘! ‚ mindenf‘éle gabonát. ,és szénát

böven termö. Erdöxskéjeis vagyvn. l-lútároziatjklmagy‘

Ecseddel ‚ Fábiánházával ‚ - а’, СЬёЬ-Щуйд ‚6532‘ Márto

ni pusztákkal. ‘ — A ‘ ‹ _

§. 5o. Суде Orolzúl Cebu, elegyes Magyar, és

Orosz fnlú, bírtokossai: Gróf' .Teleky Jósgfné, ~Bay

Gy‘órgy, P‘éiehy' Antal, idösebb lrinyi Lászlóné, с“?

jék >Láza'r Oz`v'egye, Csanädy Jónef', Bölényi Gáspár ,
УЩшу Jósef, (.‘somay Pál, Varga, Slsarkal,l Pap, Kel.

lJessy, és többv Nemesség. `Lakóßsai Ref'ormáwsolc, és

egyŕgyesììltt Oroszok, Templomja, és Рама _mind a’

kettönek, határ}a. térséges,~és homolcos,_hálfom nyo

másbéli, rozsot, kukurit'zál, kende-rt, lent, és gö'\ig\

dinnyét leginkább tere.m„fája nem sok, sz'c'ilöje kevés,

szénából-is szükölködìk,~piauza Bátor, Szálka, Ваша ‚

` Károly. _»

1427. 'Cha'holy Jánós, és László, lstvánnak Eni

birtálc , és’ hatänlát Bátprlól, é! Császáritól такта»

böztenék. `

|497. Butkay Péternek, és Mihálynak, —

1h46. Peölçry Pálnak benne' xtész jószág ‘дать

i547.
I .

мы

\



_ i547. Cháholy _Imrének-leányi, Anna Мент

Cyörgyné, Katalin _Petrichevich Miklósné, Ей ággá

tétetvén egész helységet felkérték.

1659. Kapy Katalin,

‹ 1 27. Bencze ,` máskép Z'atllmáry Sámuel benne

részt äirályi adománnyál nyertek.

§'. 51. сайта, AOroszńl Oszari- Csaiszá'rz'u,

Orosz Tótl’alú, Gróf` Hallerék öröksége a’ Ваша! `Ura

dalomhoz, deV most Péchy Antal birja.~ Lakóssai‘egy

gyesi'ìltt Oroszok, Templomjok, Papiok helyben, ¿lel

mek займа“, Vetés, vásáros lielye` Nyjr-Báthor föld

gye hárorn nyomásbéli, mellyben kevés búza.. e rozs

bövebben terem, réttyel kevesek, de jó (‘Гц/е: iermök,

legelli’ije kevés, fáia, nádja sintsen, éjszakról Ders,

déiröl , és nyngotröl Nyír-Báthor, keletröl Gebe вист

Bzédi. ’ Y  ‘

Régenten cha-.11.01. 1911.11.11. 1. вы. s. 4. a?
lltlkt'c'il eredett Nemes Chazary nemzetsé'g, nevfzete‘seri

1550. Chazary Péter, Mihálynak fia hirta.

damit.

‚ 155о.`/СЬуа2ёгу Ferencz vêgsß rendelé'se által

.1468. Mághy Demeternek benne rész'iószág ai

Cyörgy fianak ßá'tho'ry Andrást gyám attyának rendelte. ‚ ‚

1580. Kornoróczy János benne részt velt.

A’ Gsászáry nembôl печные fé'rjfiú vala __

1408. Cha'cllár'y György Fel« spány Í. Bés_.v..§ 51.

6s ez vólt a’ Cháholczi Ещё:- járásáb'an-is 1425-. a’ Kif.'

reily embere. V

Ё. 52. Ders, Oroszifil Dcràsů, Orosi falú, hirtòi

kossai: Eördöglt Суды-83’, s_zartóry Naihanaelf lxnre,

és Jósef’, _Way Jóseff, és Lászlô-7 Ibrányl Mihály, Sza

kadát‘y Miklós, Szabö ’Sigm0nd, Szegedy Ferencz.

Éìszakról 11.1611-, és Já'nossy, aen-.'11 сыны)’, és Nyn

Báihor, Вышке-Найди, nyugotra Gyulaj летный.

Lakóss‘ai физтехе, templomok, Papjok-helybeń. Vá

láros helye Nyir-Báthor, Nyìri erdeje‘is vag'yon, f‘öldl

А ‘ F ‚ g'yének



gyének egy nyomása, ìó ‘Наша búzáf, аЧёЬЫ tsak ra.

zsot terem , re'ttyei ligetes helyeken soványak, száraz `

malmai helyben.

` Régenten a’ Petri Derzty nemzetség birta,~melly1öl

vette nevezetét. _ ‚

` 1581. Ersébetli Királyné Ders Mesternek, az ап

nya ndvarnokjának, és a’ maga Udvari ‘hív katonájá

nak Ungh Vz’irmegyei Fö-Ispaiuyságnak hivatallyát adta

O-Budán. Várm. Lev. Tár.

1450. Hodaszi Kántor Lutzának Dersen rész 36

szág.,

, 1458. Way Balásnak liasonlóképpen, ‚ ‚ -
146o. Sásváry Miklósnak- is rész jószäg benne rKi

rályiadománnyal adatott.

1461. Petri Dersy Gergely, Ágoston, és Péter,

I új Királyi adományi levéllel benne megerösítettek.

‘ vettek. ' g —

1478. P'etneházy Jáno‘s, és Miklós-is benne rész't

1481. Báthory Anclrásnak,

1492. Bátliory Miklósnak, »

1500. Boliody Péternek benne rész jószág adatott.

1505. Cháholy .Bertalan egész helységbe béiktat.

tatülb `

1507. Zéthény Makó Adviga benne részt nyert.

1517. lbrányi ища", ésy Miklós, ' ‚

1519. Zéthényi IFodor Imre,

1559 Jáno'ssy Adám, Kántor Jálos, és Mihály,

1541. Mághy Demeter. _

1564. Kántor Dorottya, és Anna, Erdérlyi György

тему, és Zoltán Ja’nos,

1579. Ibrányi László, és Pál :1"‘Dersi rész jóf

идущей, és hozzá ‘ат-1056 Ruszlfa - Táblás — Тс1сАс,

-Re’th - Vasva'rí, Kupa'n  Telche , Вашу-‚Шпон! pusz

táknak birtokábzm Királyi adomány `melletl’. béhely«

heztettek. ` ‘

159e.
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i596. Baiásházy Andrásnak,

’ 1595. Tatai Istvánnak-is benne rész' jószág ада

tott. '

A’ Вену Jeles nemzetség Gezvr régi Magyar

'nemböl vene eredetét:

`Ispány.

'1245. Légelsö emma-1111 вы, Dersnek 11a, cm»

nemböl való,lV. Béla Kìrálynak Zerdahelyì jószágról ada

‘оп adomány'i l'evelében': „ hogy a’ Taxárok Щи! meg'

„юбилеи кашу: Dalmát Orsza’gba késérvên,~ ottan‘

i, hiv, ё‘: kedvellett szolgáiatokat lett le’gyen nékie. ‘F

_ _ 1510. Emlinenk zegdahelyi 111.150.1111 Dm, ennek

ké: fini Miklós , ë» Pém.- y

.L5-s6. 155s. 1m 11g-aku Мышь, Mikmsnak та

radéki Dcrqfìaknak д Pét'ernek 7 дай pedig Petri: Der;

чаще)‘, sôtt l f

1576. In'ire' rokonòkiiak máradëki ЕЩЁ/Байт]: nè.'

vezték magokat.

A’ омут ágókból igen neven-:e1 {атак vól

tak Magyar hazátiknak: ' f ` `

1556. эту Miklós az e116 Remue sz. и! rend.

jé“ v'aló Barátok Klasnfomát Zerdáhely, ës Theŕmoch A.

köztt fundálta. ‚ _ _

1405. György кашу: ifa-Asz-wlpok.

142i. Zanìszló ’Sigmund Kii‘álynak 1'ì1i1'1dè1'1 hada.A '

kpzásiban kësêröjë vólt', ísvaíitala а’ S'ztrecâex'ii Ufa?

dalommái megajándékoztatott. v\

>155'f1`f1~lst1'1ár1 Kassli FälHadi p‘a'r'antsoló; j I

1594. Ferencì Kii‘ályì Fö-Pohárnok; és Säròsàî-Föâ'

/ __

1597. А‘ нрав «s111111 megvételén, дым »1.111.
1606. Aj Bécsi' szerzödés emiékezik t'elöle‘.

gyott, Wèsselényi Istvány feieség-ét; és Wesstlényi

Ferenci мам-[Эмма ann'yát. Fer'encznek-is Császzir

Orsolya iiáz‘as tárbátói пай egy Orsolyá leáuy'a Жпага‘

допд’тепу е1бв2бг Mag'óchy Ferençzh'ez’, a2 мёд‘! Gŕóf

1619. Miklós ноты Fö-Ispány Камни leányt i111-A

Eszterházy Miklóshoz Náddr .lçpányhoz lérjhez ined@

`vén, a’ Dítsö Eszterházy Hertzegi;l 'és Grófi nemnek

ilnnyà lett.’Y Fg ' п Deŕsy

v



'A 'DerQy Péternek штат a’ Szabolcsî Petri, és

Szathmáry Петя! jószágokba' letelepedtek , Kapos várát»

is bírták _., de

' ágon magva

1554. azt a’ Törökök Dersy Farkastól elvelték, en

nek _ña lstván Szathmár Vármegyébe bujdosván, és a’

Dersy Péter eleie rokonának, kinek máx' akkor íìú

szakauzìott,r jószágát haszontalan perleke

déssel \yis»zszávvenni` kívánván , 'Anárchj'Tegzes Amal

nak ßorbála leányától на]: egy Anna leányt'n'emzelih`

Dengelegy Bernárd feleségét.

1588. Dersy Margìth vólt elì'iiz'ôr Móré „поз, az

тайн zaken. Benedek, utóllyára Rëway lstván Tokay

Kapìtánynak felesége, а’ mint Szathmár várossáhak,

és Madarász helységnek leírásában láthatni, ennek

mostan élö maradékì Trebosztoi Révay ágon' szárma

zott Lajas, Bienes, Ferencz, és Pál Réway Nemesek.

{407. ЁшнЁшш Petri Dersyy László: hogy Misi

chei Kuthur Sándri leányától „щит. Ennek [iai:

„4422. Péter, Benedek, Geŕgely, Ágoston, Márk, és.

1456. Lutza leánya , Kis -Tárkányi Boda Oswáld

f’elesé ge. »

‚439. László а: ñanàk шагами, Péter, rams,

Balás, és lstván unokáíban {М ágon mind kìfogyrak

és u-,upainÑ интим!‘ Anna , és Sófìa két leányi marad:

nem 'tudatìk h’ová lettek? Lutza leányától

1485. KìS~Tárkányì Boda» Lászlo' lmokájaI lett,

Ennek ` _ ' .

:515. Sófia Ieánya Rosályì Kńn László f'elazségee

Ennek László iìától, ’s megìnt László unoká/jáxól

ván ,

1602. Magdolna unoka leánya “дай Ibrányi Fe

rencz felesége, ennek ’

1626. ‘в? Ibrányì László, felesége Dóczy Anm

Nagy-Udvan jószágát ‘Анна szerzette. Kinek

d'

l 645.
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‘1645. fia Ibrányî Ferencz, ennek ' ‚ ’

1660. fia lbrányi János, és Anna'Way Abrahám

felesége, kitöl'sáármaznak а’ montan élö.Wayak, és

lbrányiak, a’ mint a’ Kìrályi нею Udvar elött folyt

Perböl kiirtuk.

A’ Dersy nemzetségnek Сайты‘: vólt: a’ Magyar

Koronán fenn álló koronás oroszlány, egyenessen álló

koronás paizson.

§. 55. Надави Magyar, és Oroszfalú, Fôldes Uraî:

Bálfó Way László, Way Jósef': Kiszely György, Eör~

dögh Gy'órgy, Ibrányi Mihály, Kabos, Császy, Kal

rancsy, ‘lljinyì„ Komoróczy, Szücs, 's` több Nemes`

Ség; lakóssai O~Hitïiek, és Reformátusok, mind a’

Íkél vallásnak helyben Tem loma, és Papja, a’ Zsîdók

mik-is Èzinagogájok van, árom nyomásbéli f’ól`dgyei

_legínkább rozsot, kukuritzát ‘ступеней, erdejß а’ Nyir~

hez képest igen szép ,_ kevés szöleje, vásáros helyei:

Máthé-Szalka , Bakta, Nyír- Báthor.

1416.` Hodaszî Kántor Bálint határît Balog, más
kép Kz'sl Jánbsitól megakarta járatni, de `az lklódy' Ne

mes- nemzetségellent állot, a’ hol Hodasz, más'kép

Насти!‘ neyeztetik. A ‹

1417. Kántor `Jánqssi Kafntor nemzetség bírta.

14.19. Катюша!‘ neveztetett István, Jánossy Mik

lósnak fia, a’ maga testvéreinek hamis vádolaísokb’ólv

az Erdélyi Püspöknek Kép viselöje által Egyha'zì -a'tok

alá vettetett, és a’ mìatt Hodász helységnek felét el

za'lagosítani kéntcleníttetett,"Í de ártatlanságát megmu

tatván, a’ nékie okozolt kárért a’. testvérei 400. агапу

_forintba marasztaltattak. _ f l

,1450. Hodászî Каток‘ Lutzának ber'me rész jószág

Hetenyi pusztával adatott.

1458. Way Balásnak,

146o. Sásváry Mîklósnak , ‚ I

1461. Petri Dersy Gergelynek, Agostonnak, és

Pétcrneèc , ‚ l ‘ ' .

I 478«
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1418. Pétneházy Mîklósnak , _' ‚

1481. Bá1hory Andrásńak, ‚

1487. Oro'sz .lánosnalç, és Mihálynak ,

1495. Báthory Miklósnak , 'A

1500..Rohody Péternek , ~

1505. Clxáholy Bertalannak,I

1507. Zethényi Makó Advigának. '

1517. lbrányi Istvánnak , é's-Miklómalc , \

1519. Zie hényì Fodor ímrének, benne rész ìószág

Királyì adománnyal ajándékoztatott.

mi”

f 1525 нежным“: helységçöl, Geurgcs, 65 Ниц

lta pusz‘táktól megkülömböz’tettek. '

1519. Jámsy Адам, Kántor János, es Mihály '

birtokukban 11j Kìrályi adomány mellett megerösitettek.

1541. Mághy Demeter', _ I

1564. Zóhán János, 65’ felesége Kantor Anna, Er@

délyi Gyözgy, és felesége Kámor Dorottya,

1579. lbrányi Lászlóf, és'Pál ‚ ‘

1590. Balásházy ‘ András ,

1595. Talay lstván benne rész'

ëdománnyal nyertek. ‚

§. 54 méd/Magyar ш, rames Urai 'az 1mm-1s

fen? álló I_klódy Nemes nemzetség; mellyröl vette ne

YPZClé‘., Elek, Bìiszörményi, Kakas, Jeszenszky, 65

más Nemesek. Làkóssai Ref’òrmátusolç', határja ké:

nydmásbéli , és mint hngy homokos , leginkább года:

terem, erdöje lçe'vé1, vásáros helyei Вниз, Bzíthorl

Nqgy‘- K11-my, és Mázhé — Szálka. ‘

1425. lklódy им“, Barla,` Cyörgy, ‚маму,

Bertalan „egészszenbírtákß 65 határát капот-„16110551
tél megkülömböztették§~ I ‘

jószágot Királyi

1456. nobody .1111111111114 65 Antalnak egësz hexy

ség Kìrályi adománnyal adatott, a’ hol Kis-Ja’nosu-j

nalç,‘máskép Ilflódnqk neveztetik.

145`g. Gúthy lllyés, Kahady 'Antal, 65 Petnehá

zy Benedek némelly részébe, és Piroska Olchváry Та- I

{nás felesége biz0ny0sszán1ó fêldelçbe béiktagtattak.

‘ A2911
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Azon Eszt. hbgy Nagy-nara1~zttaíja` rétck, és szán

’tó 111111.11. еды а’ Kútfa' „um nevèzerü .111g 11.1131111112

tartoznak , elitéltetett. \

lklód'y nemzerségböl .abb Jeles шансом v1.1

tak, mellyeket az l. Rész. §. 169. eléadtulc_._

1659. Nevezetes` vólt Iklócly István, á.’ ki-a’ Hel

vetzia. vallásból az Katolika Hitre állott, és a’ Radi

Minoriták Klastromába. Baráttá lett. Ezt; midön ala

misnát kóldulna, a’ Kis-Géressi Zemplén Váŕmegyei

.erclöben (‘ а’ mint a’ Minorita atyák eléadák‘) nregiesvén ‘

két attyafiai, а’ 111101114.. Hitnek eltagadására kénsze`

rítették, de midi'ìn abban állandóan megmaradna; еду

fához kötözték, a’ f'ején karddal keresztet чаши, és

torkát megmetszették. Simándy Er'délyi Piispök, és

a’ Leleszi Prépost а’ Leleszi Sz. Kereszt Kápolnájába .

temettette., és már a’ mi idi'inkbe' 1775. Eszt. azon

Szerz'etböl lévö XIV. Kelemen Pápa, és a’ Kardinálok

gyülekezéjftev eli'itt i'ígye ‘ем forgott: l'iogy mint Már

tyr a’ Szentek közzé sza’mláltasson, hanem az úgy ne

vezett Római Вега!‘ ò'rdò'ge'fiek (Diabolus rotae ) ellen

vetésére elegendö bizfonyságok nemy lévén arra: Воду

`.а’ hitnek gyülölsége'böl megölet/ett, tsak bólclogúltnak

ítéltetett, a’ mint ezen perŕ‘olyását az Imregi liarátok

'_Klastromába Kovács Dienes Szerzetes atya veli'mk Кба

lótte. Minden eléadás (_allegatz'o) így kezdödik: „ si

l n шгит fait. et est, ha igaz ‘бы, és most -is az:

,‚. hogy lkereszt'et ‘ vágtak a’ feiére, ‚а’ mint szemmel

„ 141011 tanú Simándy Piisp'ńk bizonyíttya, tehát az

'‚, eretnekek hitnek gyi'ilölségéböl tselek'edték bizonyos

„ san.“ A’ kerek ördögének (Ныне: „На igaz vólt,

„ és mostfis az: hogy karddal keresztbe való „vágás

„ nem mindenkor a’ Hitnek gyi'ilölségébi'il, de törté

7„ netböl-is megeshetik, és ha Еда; Vólt, és most-is

„ az: hogy ezen latorságot nem пай az eretnekek, de

„ egyéb kóborló КОМ/щей, ós pártos штык _nem a’

„ hitnek gyi'ilölségéböL'de a’ kóldulónál öszve gyi'ijtött

„ prédát gyanitván, és remélvén tselekedhették\, te

„ ' l I v д l f .

lett a’ Martyromsagnakmegbizonyitasára-nem elegen~

t; даны; 1111111.11111.“

' u §. 55.

hát а’ kereszt vágás más biznnyságnak nem léte mel,
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rEördögh György, Bakay

Péternek ,

§. 55. Ефим-‚Шпон, népes Magyar falú, Pöl

де: Urai: Way Jósef Udvari Tanátsos, Ibrányi Mi

hály. és László, Komorócz Lajos, Szakadáty Miklól,

(Им, és Lász'ló, Becsey ‚

К052101а1пу1, és több Nemesség. Lakóssai Reforma/i

иной, és` eggyesiiltt Oroszok',l mind a’ kettïinek Тем’

plomia ‚ Papja ,_ földgye f’ekete homok, jó.`búzát, r0

zsott terem, erdeje, és Nyiri szölöie szép; vásáros he

lye Вата, Báth0r_, Károly _, és Máté-Szalka. ‚`

‚ Í

1525. Puszta-Darócznak leírásában említendö .Idl

nos, Tamásnak Lázár НАМИ fia. bírta ezen f'öldet, ki

töl Jánoss'ínak neveztetett. ‘  ‚

1549. Jakabnak, Ja’nos iiának ,` a’ Váradi Sz. Egy.

ház Kántorjdnak, 'az az: énéklöjének osztályha jutott,

kitöl K_án'tor- „Шпон-Еда!‘ mondatott, és az attyafiai

ra »is ez'en elö- névv гей. ragadott.

O

.40a Jánosnxámo.- Péter; é. Balai.: ’signoria ‘

‘_ a’ Klrály ellen támadást îndítottak, és azéri: ezen hely`

ség Bálhory Péternek, és Chazáry 'Györgynelc a’ Ki

rály által adatott, kîk_ az ártatlan Kantor Laíszlónak`

részét» is elf'oglalták; de ’Sigmond Király ne‘m’tsalc

viszsza nem adat'ta , hanem Péter, és Bálin't testvérìei

is kegyelmet vettek. I. Rész. §. 51. és ezen helységet

egészszen ` . ’ —

1417. KzíntonJánossi nemzetség birta.

1425. Kántornalc neveztetett Péter, László, Bálint,

és Barla, Jánossîhoz tartozandó darab Földért lklódy

Istvánnal, Barlával, és Bertalannal perlekedtek, és

azt barátságosf allc'u szerént lklódhoz tsatoltatni ell-

gedték. ‘ l»
l

1450. Hodaszi Kzíntor Ваша, Jánóssi helyeiéglae»,

és Balog › Jzin‘osi.v pnsztájába részt nyert. '

145.8. Way Balásnak ‚

146o. Sasváry Miklósnak ,

1461. Petri Dersi Gergelynek, Ágostonnak, és

_ ' ` 1478.
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1478. Petneházy Jánosnak, és Mi‘klósnak,

148|. Báthory Andrámak, f

1500. Rohody Pélernek,

|505. Cháholy Bertalannak,

1517. Ibrányi [ан/Акций, és Miklósnak ,

151g. Zetényi Fodor lmrénelçbenne rész iószág,

a’ Bogláe fordulóval egygyütt Királyi adománnyal

admon.

1525. Határiaî Hodäsztól, Eörtöl, Geurges, és

.Huez/m pusztáktól elvaílamzliattalc`I

|559. Jámmy Ádám, Кёмог János, és Mihály

.bírtokjokbah й] Kîrályi adpmány mellett megerössí~

mtek.

1541. Mághy Demeter',

1547. Cháholyi Imrénelc leányi hasonlóképpen Kl

rályî adománnyal részt nyertek» '

1560. Wékey

Debrethei Telekessy Imrének hív szolgálanyáén örö

kölön által adta. y

1564. Zolta'n Мнений, és Kántor Annának Er

délyi György f'elelégének,

'‹ 1579. Ihrányi Lálzlónak, és Pálnak,

1582. lbrányí Ferencznek ,

1595. Tatay Istvánnak, _ ‘ _

16501 Barkóczy Lászlónak benne rész jószág ани

dékozmxotr. ‚

и

Jánossy vGeíspár ió Magyar V'itéz vólt Mátyás Ki

l‘ály idejében.

f 146.9.. Ez годы“ el György Cseh Országî Király

' пай Vìktorin nevezetii ñár.

1.552. Ja’nossy Miklós Egri várban „никем: , a’

а’ Ьоппап kìtsapván, a’ Törökök elf‘ogták, és igen kí~

nos halállal kivégezték. ' -

Jánossy Pál Fülek várának Kapitánnya, melly az

Б yvigyázatlan,Sága által iútott Török kézre, Balog, vá

_rábô Szalldván, hújában kevós парой múlva meghólr. 

»s ` n

l .

\

Ferencz Jánossi-ba bíratott részét`

5. 56.



§.'5G. E‘ò‘rA Magyar f'alá, Fó‘ldes' Uraî: VVay'Lís'z

ló, Kraszqay Jósef‘, Dózsa Imre', Czövek János, Kö

miîves László, és 'Sándor, Szabó, és több f'cles Nemes

ség. Lakóssai ßefçrmá'tusok , ` Temploníjok , Papjok;

vá'sáros thelyei Málhé-Szalka, Báthor, és Mada, Не!‘

` me а’ szántás vetés, Nyirì „ szi'jlö -hegye is van f híreß

a’ len termesztésröl. 4

1545. Vaiának, és E'örnek határjai megkülömböz~ '

теней. Vaját birta akkor {виды Mestcr а” Királynak

különös levelesse (specialis Notarías Hegius) Eümek

birtokossai чипа!‘ a’ Laskadi Nemesek,

1405. Bessenye‘y Saát Jánosnak fele Királyi ado

mánnyal adatott. ’

‚4.7. или,“ Péter Jánossy карманная, А’
’Sigmund Király ellen lett támadásban Olnodi Zadar

Benedekrfek két jobbágyit Eörbe felégették.

1419. Az Eò'rtkclelfí, és lJubcín fälldc peres `РЫ

Adek wim vólt „пища; та, ‚ és usar helységek kö

zött eligazilttatott.

/

"1451. VajátóLés Papostól határi újr‘a megiárattak.

1498. Rohody Péternek, és feleáégének Eiiry Er~

„se'bethnek 'benne rés'z. jöszág adatott.

Ders ' Кбит; Ье|у11еггей|сн

1505. Rohody Péter abban Kira’lyî/ adománnyal

megerösíttetett. ' ›

1665. Wass мамы’ egy ŕészébe béiktanarou.

1720. Barânyi Mìhály egész: helységet Királyi

adománnyal felkérte.- . ‹ ‘ l ._

§ 57f A’. Góthárdi pusztának erńléke'zete vagyou 1

ту . ‚ _ _

1450. abban Kántoi‘ Lulzának resz яйцо“.

1,519. Zétényi Fodor Imre Kírályì adománnyal

felkérte, а’ mint abból kitetszìk , Jánossì, Hlodasz, és~

ì

`5/58. Rohod Magyar lf‘alú, Reformzátus lakósok

1161 áll; Temploma kies homok dombon, .és а’ helylég

I nek



„www“ ‚

QI.

gek `egy része is fentebb való helyen fekszik, más ré

>sze alatsonyabb fekvési'i, mellyet а’ ,tövében való tó

mindenkor nedvesít, ’s а’ kertyeiket-is elönti. Ezen

убью nevezetes nagyságu tsíkokat, tzigány hala-h

kat, kárászokat, és ketsegéket lehet Роды, vizi „А

madarak-is itten böv mértékben találtainak. A’Vhatár(

ja ámbátor homok dornbokból, és völgyekböl ё", de

höv mértékben ‘И mindeféle gabonát, szénáia kevés

жжет, úgy паче-1: kitsjny. T'giizb зайти fiildes Urak

bírják. Nevezetessebbek Way Adám, és Jósei' Udvari

Tanátsos, Gróf‘ Fay Адепт: gócsai Fö-Ispán, Ujla

ky, l'rinyi, `Beesky, Hetey, elyvássy, Papp, ’s több

Urak. Szöl'ç'i недуг-15 va'gyon, melly nem régen plán

пишем. ¿Szomszédi Mada, a’ Sigei ppszta, ßakta,_és

Va'a. ‹ ' ‚
l 1577. Rohody Andrés, Миома!‘ fia, Péter., Já

nos. Jakab, és Miklós, Rohody Lászlóïiak Бай magok

ì Кбит: egész 'helységet’ f'elosztottzik.~ ‹

1418. Mé‘g a’ Rohody 'nemzetség` egész helyséà'g,

Í1írtokában vólt. '

_ 1424. I Rohody {st_ván bírtokában yúj Királyi V:1110

mány mellett meger'c'isíttetett. ‘

1429. Mär Way János, és Gergely Tamásnak fiai

nek.

Vhít'taík néìnelly részé t. ‘
‚450. Határjai 01111101161 megkülömböztenek .rA

Rohody, és Way Nemesek részére.

1492. _Rohody Fodor Péternek rész jószág,

1551._M11el1ey Pálnak, és Uilaky Tamásnak egész

helység R0lf10diak magva szakadtával ‘даты. —

1587. Maikray Anna, Kérc-hy lstvánnak, és Bor

bála Petneházy Pé`1ernek feleségei benne részt nyertek.

1609.x Lugassy János,

1652. Way ‘Péter némelly` rélzébe Királyi adel-i'
l

' xnány inellett béiktattattak.

§. 59. Síge, most равна, hajdan falú vólt, е:

homok dombos, és v'c'ilgyes helyen \f`ekü_dvén, a’ l1_a1~1

игр rész szerént szántó, rész szerént Идею: erdöböi

gill.. Földes Urai a’ Rolfiody, Petneházy bírtekosok,

Szomszédìai: 5911011. Репцеьёцаа Кёггйзц, és Mada-_~ A" `

a

liz/i1
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Ez-is' régenten а’ Rohody~ nemzetségéiv‘ólt, de

annak magva szakadtával

’ 1652.A Way Péter-nek Kiráiyi ‘adománnyal дама“.

§ 6o, Kis- Mada Magyar faiu. Ez Nagy-Madei

val, melly Szabólcs Vármegyébe helyhezte'tik öszve lé

vén kaptsolva, tsupán tsakl а’ belsö 'telekbéli bírtok

van megkülömböztetve, a’ külsö pedig mind ‘a’ két

.Vármegye rés'zéröi'elegyesen. KevésV lakó'sokat f'oglal

magában; határja dombos, homokos, de termékeny,

kaszálójakevés. Föides Urai: Ludányì Bay Sándor‘,

és Вы“, Baii Paray, Péchy , Jármy. lllosvay, Hu

lnyady, Когда, Csebi` Pogány Urak. Lakó‘ssal Ве

` formátusok, kiknek "аду kö Templomjok, és Prédìká

torok `vagyon, és rész szerént Oroszok.

Régenten Nagy-Madával egygyütt a’ hMaday 11em-`

zetség bírta , meliy Witkának leírálában emiíttet/ík, és

ennek magva szakadta'vall ‘ ’ "

1564. Abrámfry lswánnak, Memh Györgynek,

Gyaiui Vass Györgynek, és Ibrányi Feremznek Klrá

lyi adománnyal adato'tt. —

1571. Megyery Miklós,.és Pazonyi Cseres György l

benne' részr nyertek.

Fell'yebb írtt _Abrámfi‘y Iltvár; igen régi Magyar

nemböl származot‘tt, а’ mint azvItélö, Királyi` Ugivar

által helyben iiagyot’t ágazattya, mutattya. Törs'ókének

1354- штаммы" inruil( VGerla,1 ennek 1512. Ha.
Dißnes, 1550. VAbrám Мене!‘ unokája, МЮ! Abrámfiak.

ГМ ág'on kif’ogytak, leánylágon рейд; maradéki: Na

dányíak, Pyber, Teleky, Bethlen, ’Sigray Gróf'ok,

Báró Ghillányi, Kendeify, Barcsay, Th_óldy, Beöthy,

Somossy. 1452. Abrámify Tamás Kaproncza Vwirát e'

pítette. 1555. János vólt Váradi Kziptalaumakv Feb

Olvasója. ' ' ‚ ‚

§. 61. Póka-Tcìlelfe, és Teulfearl puszták,’Kis-Ma

da. mellett. l

\

l
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1564. Abrámffy Istvánxra'k ,‘ Melith , Vas György

nek, és lbrányi Ferencznek Királyi adománnyal adat

tak.

§. 62. Illk Magyar falú, nagyobb részét a’ Gróŕ'

д Károlyi ház bix-ja, egyc'bb bírtokossai: Eördögh György,

Lónyuy László özvegye, és János, Kendeffy Sándorné,

Eötvös, Tóldy., Szabadszállássy ‚ éa’a’ Királyi Kama#

ra. Lakóssaì ReformátusokLhatárja }1‘.п11о1‹л dombos,

és „аду“ ‚ de böv mértékbeh adgya rozs kereszteket,

úgy a’tengerit, krumpért, a’lapos f'öldgye pedig mivel

trágyzíztatik, búzát, zabot, árpát, és jó féle kenden,

úgy kölest-is terem, kasz‘álója kevés, mivel a’ határ.

nak nngyobb része homok, ligetes erdejê meglehetös,

plauza Munkács.

141|. Butkay, Ráskay Márk eg t.rs._kb„„1 _
den nemzetségek bírták. ‚ y у? o o ere,

_ 1426. ' AMálczay> nemzetségnèk-ís, mint nsztályos`

atyaünak benne rész adalott.

_ ‚497. Bunkay Péter, ¿s yMihály 'bem'.e а; Kîrályi

adománnyal megerösítettek.

1584. Lónyay lstvánnak benne rész iószág,

1696. Absolon Dánie'lnek, és 'feleségének Zaqner

karîcskának ( Charitas) еду rész Város- Naményi

Kastéllyához Királyi adománnyal adatott. ‘

Itten neveztetett Absolon Dániel Késmárkì Н ‚ Tö

kölyî lmrének nevendék korában nevelöje, az шёл 1e;

Velesse , és meghìtt baráttya,

'1674. Warsavi Lengyel Országi gyülésre Tökälyi

lmre,által küldetett, а’ hol Sobiesky lános‘LengyeL

Országì Királynak “Наташи; ottan Lilienbergnek

váltcztatván а’ nevét, Tökölyì Imrének, és az ötel

~követö nyughatatlankodó Magyaroknak részére man-¿g1Ä

`az új Királyt, mind a’ Frantzìa Országì КЕМ/виз: Маг‘

sigliaì Püspököt meghóditanìv sìkeretlenül próbálta , és

máx- Erdélybe Изгиб. menniszándékozott, midönkMaxw

в; —
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kéz Éethunra Fran’tzîa' Királynak rendkîvì'il való кат:

ty'ére akadett,l Мне!‘ kedvët imse'lkedéseì мы анпуй;

ra mègnyerte: ,hogy ez/a’ Lengyel Országi Királyné-I

на“ elébb, azután Frlnlzìa Qrszágha ‘Лица térvén

XIV. Lajos Királynál x'iéghez ville a’ nyughàtatlanko

d6 Magyarqkńak pártfogását, él ezen válaszszal

1677. Eszt. а’ Fogarassi tartománybéli gyülésre'

Erdélybe Absolon Vigan vìszszá tért, és onnét Páris'na‘.

XIV. Laids Kìrályhoz Apaffy Mnhály Fejedelemmk Lit

kos levelével küldetett, az шёл Tökölyìnek minden

táborozásaiba hív követöje vala.

1687. Tökölyî Im're máx’ a’ Törökök birodalmábá

takarodván , mìdön a’ f'elesége Zrìny Illona Munkácsi

várába a’ Császárì hadak'áltäl~ keményen ostromoltat:

na , az ö tañáttsából a’ várrat f’eladgagës vele egygyüll

Bécsbe ‘тетей, а’ hol a’ Tsászárì bel-.ö Tanalso‘sqkß

паи, kîvált pedìg Kollonich Káx‘dinálnak, é‘s Bécsì Ex

selmek annyira kedvébeiresett: hogy a’ Svélzìa 0r

szágì >Királyhoz külde‘tett Követségi Tìtolçnoknak, és

ońnêt a’ Tsászárì Начат мы‘ те5е165ед6з6че1 visz~

sza ‚Юта,‘ az ErdéÍyi hadak Fö- Нас“ Bísztossápak

танец, és azon Magyarok, kik KgraH‘a Наш Vez'éŕ

запах E'perjessen felmészároltattak, ártatlanságáról bi,

zonyságot telt. Evangelìka “наш hóllig шум-шт,

nohaKollonich Kárdìnál 'megtérîttetésé'n eleget ipar.

kodott. ` к ’

17.2. lm. hçlységnek nagyobb részê cróf Károlyî

Sândo'rnak , ‘ N "

1757. Absolo'n rééz'e реф; Eötvös Sándornak Ве

regh Vármegyeì Fel~lspány11ak Miklósnak ,‘ és Lász‘

lónak,` а’ Vásáròs-Namé'nyi Ka‘stélyhoz ajändékoztatott.

§. 65. Bacsó pusztának eml‘ék'eìete vagycin'

1417. Hogy azt,- шт lllk helyaéghez как-шина“

Buukay Péter, `és мм; та501:_1‹б2б[: мощами.

1426. Falú vólt, es Maaày, Bunkay, Машу,

Málczay , egy t‘örsökböl származòtt nemzetségek által

Ыгмтоц. l §, 64‘.

1 \
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’ _§. _64. Gyz'irc Magyar falú, nagyobb' része Sza

bolcs'vármegyébe f'ekszik , 5’ Tiszához köze’l, azért а’

kaszálóì gyakran ár vizet szenvednek; birtokossaí:

выезды György nagyobb' részébe, a’ többibe: Gróf

Gyulay, Nagy\.László,’Udvarhelyi Jósef, és László,

Jòsa Miklós, Moré Ferencz. Térse’ges határja, egy`

része homokos, a’ más része fekete föld, de mind а’

1:6!‚1‘652 jó изгиб, legßllöie tág'as, halászó ‘на, és

erdeje vagyon. ' ‘

‚ш мамы, Andrä... és или, Bnttkay Ап

. drásnak Бай ezen egélz helyléget örökreajándékozták

Сп31`Рецеппе1ь és az ö lestvéreinek Jánosnak, és

lstvannak.

1566- Ó Vossánlól, 65 Úi `Vossánlól (melly rnosl -

Varsány)l1`atárjai külömböztettek, Cháholy Sebestyén

nek, és Buttkay ÍPálna’k, Miklós 1fiának~ részére, a’

hol említetik a’ vele határos шут erdö.

1569. Rosályi Kún Györgym-k, IGergely fiának fia

elf'oglalta vólt, de Clláholy Sebestyén viszsza foglalta.

l 1420. Breda a’szszony, Attyay Tybiának leánya bír

‘За: do «не Kúnnak nommen Rosny мамы, él .1o

kab, ,Lukácsnak fiaì elf'oglalták.

148g. Advigán‘ak, Malomvízî Kenderes László 62

vegyének benne rész adatott.

1575= Dálnoki Zekell Gzíspár, 65 Bóldisár, Mäghy'

_Sófia. Zekell Antal felesége benne rész jószágot Kirai-`

lyi adománny‘al nyertek.

§. 65. I/'z‘flfa Magyar falú, a' Tisza v'îzénelc men

tébe, mell/ynek áriai а’ gyiimöltsös kertyeìt, 65 a’ ka

szálóit gyakorta megmossák. Lakóssai B61111111 Katolìf

kosok‘, „(б-нить, és4 затащить. A’ 11.1111111111.

Föbb része agyagos, és feketés f'öldböl áll , melly min-v

denféle termést böven ád, homokia-is van, mellyb'rt

tengeri, rozs; krumpér lq'gîven terem. Szénája elegendö,

és ligetes erdeje vanf Or'ókös földes Ura a’ “пишу

A nem@
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nemzetség. melly ezen helységtöl Veszi elìinevétfdè

“аду részét birják: a’ Gróf' Кто]` i ha'z ‚ Way Lácz.

ló, Lemsés‘Miklós özvegye, Mak ‚У és Bégá'nyi rak.

_ A’ Refòrmátusoknak szep T_emplom'a, а’ КщмЩ soké

romladozó félben узы/оп, ‘M_egyés Papjok Némethy

Imre. 1 _

1566. A’ Lígeth nevi'i erdeie' Naménytól, Kápol‘

nától, Karostól, Gemzétöl elmesgyéltetett.'

.573. Thaby иными, è_s мамаши, 

' 1412. Witkay Lászlónak, és Péternek egész hely

-ség Királyi adománnyal adatott.` 1 _

1415. Witka'y Andrásnak’erdejét Mada). ’László'

Вещь", és János elpusztítouák.

1429. A’ ‘тыкву f'c'íldeket a’ Maday Nemesek el

foglalták. ‚.

Aznn Em. Wnkay’siginond, мы» Deák, György,

és Balás az egés'z helyse'get blrták. Szölök is vóltak,

meri'. a’ Witkai jobbágyok Maday Lászlónak szölejét

elpnsztították.`

1496. Bakthay Máté benne részt пуск:

1500.' Mikai Bereghy L_ászlónak részére ‚еду da«

rah Witkay f‘öld Mikaìhoz itéltetett, Witkáról а’ (156

holyba vezet'ô Муха!‘ metitébe. ‘

1505. Bakthay Máthé a’ maga részében .Királyi‘

"‘ helyben hagyással m egerì'isíttetett. —

1542. Szent Demeteri Bessen'yì'í Mái‘tonnak,

." 1545. Vajai Way Péternek, és Tamásnak, Petry

Tamásnak, és Zennyessy Ímrének ‚ _

1544. Way_Demeternek, Antalnak, 65 Péternek

benne rész jószág Királyi adománnyal adatott.

1545. “Пишу Imre, .

1551. WVitkay Ambrus részekbe й] Kit‘ályi ado*

mánnyal meger'f'isitettek. ' _` ‚

1550. Kákonyi Pétèrnek~is rész флот

/

1 1554.



` 1554. Perényi Mihály Vitkai helységnek harmad

tészét Kákonyì Ján0s11ak, és f'eleségének Sárközy Bor

bálának örökösö’n eladt'a, а’ .lászai Konvent el'c'itt. ‚

_ 1560. lllósvay Mihály, Uray Albert, ¿s Tamo

nyay Nagy Demeter ezen helységnek fele részébe bé

lktattattak. `

1575. Máglìy Sóiia'mak, Dálnoki Zekell Antal f‘ele‘Il

“денек, Zekell Gáspárnak, és Bóldi’sárnak benne

rész jószág ,

1575. Witkay Margitnak, Csápy János házas tér

`lának masfél telek, f

1582. Witkai Zikszay Jánosnak ,~ 4\

1590. Nagy Jánosnak, l —

1604. Kérchy Jánosnak,

1‘609. Lugassy Jánosnak.

‘1622. K_ákonyi Ersé-he'tnel‘c,v _

«16511. Osgyányi Bakos lstvánnak, és Lónya'y ’Sigl

mondnak , ` _ ` `

1645. Witlìay Györgynek ren' jószág',

1658. Nagy Tóbiásnak négy telek , _

1662. Verebélyi Ferencznek egy rész benne liol

Királyi, hol Nádor-_lspányi adománnyal aiándëkoz
tattaka 1 y l А W\

§. вв. Kápazna most pmt., ‘тип helység' mei

lett, de mint If`ali.’1. említetik: hogy

1412. Witkay Lászlónak, és Péternek, _

1414. Maday Lászl-ónak, Jánosnak, és Bertalan

hak rési jószág,  ›

1458. Bessenyödy Istvánnak hat telek, _ ‘ ' ‘ _

1498. Ваша)’ Máténak-is 'rész jószág bênne ada“

tott. ‚

1542. Mär pusztánakfneveztetik, é's Sz. Решений

Bessenyei' Mártonnak , I ' ‘ /

1544. кары“ teleknek mondatott, és Way Вы ‘_ `_
тает-пе!‘ , Antalnak, és Péternok, ‘l ~ k~ \

1545. Witkay Imrének, _ ‚

_ А“ ` G ‚ _l 1550.

` ‚
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155e. Kákonyi Péternek ,i benne rész jószág Kl-l

rályì adománnyal ajándékoztatott.

1554; Рех‘6пу1 Mihály-is maga re’lzét Kákonyí Já

nosnak eladta.

1560. Illósvay‘ Mihály, Úray Albert, Tamonyal

Ищу Demeter fele részébe , ›

1564. Ме1111х, Abrámffy, és и“ суагду;

1582. Witkai Zikszay János, '

1650. Osgyányi Bakos lstván benne Királyì ado~

mánnyal részt nyertek. ,

Vól; ezen Bakos István Osgyányi Bakos Pá‘. mai

radéka, a’ ki 1457. Eszt. Tolcay “(так Kapitánnya ,

felese’ge Orsolya, LorándH‘y Jánosnak', Derenchény

Borbálától való leánya vala. Ettöl két бай maradtak,

11g?, mint:V Bakos János, ¿s Рай, János Ders'lfy Bor

hfá ё‘ ve'tte  el. `

1G45. Wí/tkay (íyörgy,

y1662. Verebélyi Ferencz 'részeibe béiktattattak.

§ 67. Ólchva-Apáthí, ez régenten Olswámzk

mondatott, hanem Apátúrság az határán épiîlvén,

Olswa-Apáthìnak neveztetett. Hogy a’Praemonstra

„мы Szerzetnek Apátúrsága vólt шеи, `arról Stivagî

Húgó Károly Lajos, àzon Szerzet történeteinek hileleß

íx'ója Il. Kött. 59|. l. bîzonyaágot tészen, b'anem Ocrana/í

nevezi, Sz. István Váradi hegy fokának Prépostaágá

h'oz, és Egrì Püspöki Megyéhez tartozottnak teszì.

Hogy Olsva helyet Ocrának nevezte, az nem tsuda;

mer: k'úlf'öldi ember lévén, a’ Magyar диске‘ elvál

tóztatta, а’ т1п:‚52а1а Vármegyéhen lévö Türje Ргё‘

postságot~ is hol Thurienak, hol Thl ‘Мне/г, sött Jur

Клей-15 írtálc ezen külf‘öldiek. De ogy а’ Ргаетот

Stratensîseknek a’ Vá‘radi ARrépostßághoz tartozándó

Apátúrsága vóltezen Olswa'n, azt _Layriiels Ser'vatius

'Lotharìngiában Mussí'npontai Apátúr, Wagner Károly,

Mallyó Jóself, azon Билет“ tudós férjña, és' Fux

hoff`et,Demjén а’ Monostorokról íx‘lt munkájában bìzo~

nyítyák.
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hyíttyák, 65 Olsa'nak nevezik; de onnét-is_ vllágos:

hogy Olchva mint Egyházì jószág' Bereghszázo'n funi

dzíllt Sz. Ferencz, és Sz. ‚Потоки S">z_erzetesseinek` 052

tán adatott эта! , a’ mint alább ki fog tetszeni. Воду‘

Pedig az Egrî Püspöki Megyéhez tartozégnak `§ették,

noha Siatl'xmár Vármegye régenten az Erdélyi Püs ök

nek Egyházi hatalmáhok tartozott; az onnét ere ett‘:

hogy nevezett Hú‘gó Ap'átúr, ’s a’ többiek упадок mun

káx'kat Pázmán'y Péter Erseknek ìegyzéseiböl í'rták ‚ а’

midön тёп- Szalhmár Vármegye Egrî Püspökséghez

tartoz'andó vala, a’ mint a`z azon Püspökségnek ujjabb

lajstromai-is laz Okra'í Prépostsá'got Egri Meg-yéb'e

helyheztelìk. De hogy ezen Olchvai Apátúrság nem.

sokáig virágzutt, hanem, а’ mint Vl~. Kel‘emen Pápáß

пай levelébôl gyanítani ,lehetà а’ Tatár járáskor több

Monostorokkal egygyült. elpusztúltt; . kltetszik a’ Váŕà

megyébe Levél Tárában található foglaló levélböl д

melly szerént `~ `

1512-. Еш. ihîçl’ôn Kbp'o'z Nädor‘lsp’átìnak para‘n

tsolanyära Sisciai Abrahám annak embe’re, a’ Váradi

Káptalannak bizonyságával László én'eklô 'Pappal Oll

cha helységet, a’ négy Szolgabíráknak itéllete szerént,

Zungának yneveztetett Péternek, Urdùngh Andrásnak,

és G'yörgynelc, Eudus fián'ak réäzére lell‘oglalni аки‘

ták, akkor Zumizegi Beke Mestornek Tisztyei спец‘ `

n'lvánä öket bé nem botsátották.

1525. A’ Vára‘di Káptalań 'elì'itt Nemes férjfiak',

Urdunghnhk neveztetett Andrés, Miklós, és Simon Най

Vval, György, Eudushak iin, Zungának пивные‘: Pé'

ier, ’s a2 ö годом)!‘ Jánns osztozkodván Olchva help

ség Mike 'I’halamu.s` f‘öldgyével jút‘ott Urdungnakrne.
vvezteten мамаши, és az ö Iiaii'mlc.l De a’ L‘eleszi,`

Knuventben találhagó

‚ 1565. Ok-L'evé'llseń-'îä OÍchv‘a bîŕtolcoâsának ОМ’:

рау László Simormak fia, тише lévö Ap'áthy bír=

lokossainak рейд; Nemze, Miklós, és Mih'ály Islváni

nak Hai мыть. _ ` ' ~ _

C: ‹ _ 1403.

д‘
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.408. кашу; Ъйздд магмгапак fia сити.
mint örökségét' a’ Vármwgyénekl Törvény -Széke elött

perrel megnyerte. ‘ ‘

1421. Károlyi András, Marhárdnak fia, és István

az ё на, azonkiviil J'ános, tanú vallatást “денек Len

gy’elnek ne'veztele/t't Rezegey János, Pelseuczy"Nagy

János ‚ és Olnodi Zudar Jakab ellen , a’ kik 101101)’

Apa'thi helységjeiket felgyú‘jtották , llakós‘sait: rabságta

vitték , és ez мы a’ Károlyi Nemesseknek 2000. arany '

forintára kárt tettek.

1472. Vetéssy Istvánnak Apáthinak Ге1е‚_ Y

` 1515. Katalinnak Lónyai Menyhárt feleségének

Apáthz'ban , e’s Olchován rész jószág adatott, а.’ muy.

böl ez-is kitetszìk: hogy Olchva és Apáthi akkor kü~

lön helységeknek tartattak.

1550. Nagy-Káilai Leukes János Panyolai hely~V

ség bírtokossa egy részröl, más részröl Арт/12, és

Olëhva Károlyi Nemesseknek helységei Кбит‘, а’ mak

termë'ì erdöknek határjai igazittattak.

1561. Eszt. Sigler Mihály Erdélyl Szeben Város.

Sának Jegyzöje, ’s iidö Számoló (Chronologus) Olezovát‘

Mezö~Vár`oSnak ‘На, és bogy акта!‘ megerösnen Kastel

iyát а’ hol a’ Szamos vize a’ Tiszába foly, Ferdinánd

Tsászá-rnak a’ Katonái megszál-lották, és Januarius 1461

:napnak másodikán megvették; feliegyzette ( _

nolog. Edit. Posompag. 84.) Мыс-1 pedig a’ Ferdngánd»

hadai között Zekell Antal/,`Gáspár, és Boldl’sár harom

testvérek legserényebben viaskodtak, az Qichvai Ura

dalom nékiek jútalomúl adatott. f ’

sze1572.1 Azon Királyi adom'ány Levélben.' тепу

- rént Zekell Gáspárnak, ’s ÁBoldi’sárnak két Манго‘

mok, eg gyìk Sz. Fererítz, másik Sz. Domokos /Szeb

zetebéli eregszázon Olchva helységgel açiattak, az

rnondatik:y ho'gy`0lchva Szathmár Vármegyében ré:

ветви emmen két Klastromhoz tartoz'ott. Leleszl

Konvent. ‘ Y

V`

  

Sigleri Chro- _
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1575. Mzígi'ly Sóñának, Dálnokï Zekell An‘tal Ы:

vessének olchvayflpáthiba, melly már akkor egy

"сайт falú vólt, ezen Királyi adományból rész a

datott. —

Ezen Zekell nemzetségnek eleje ‚‘

1580. Zekell Péter Mossony. Vármegyébe Ovári

Kereskedö vólt. Elián: Áustriába-îs Миша üzésére,

’ és ott némelly lakósok néki tetemes kárukat «ми;

azé/x‘t ’Sigmond `Kiraîly ,nékî lszabadságot: adoit ari-a:

hogy ha,Bécsi, vagy овцы Kereskedökel talál, :1z0

kat letartóztassa, egyszer’smind meg Nemesitette был,

Kereskedöi vasiv matskát adván Czimerì'il ì'i „еще.

1448. Zekeil Jzínos a’ Nagy Hu'nnyady Jánosnak '

nemzetségébe házassodott, a’ kivel elment a’ Törökök

ellen a’ .liigó mezei ütközetre', és on; eL-is esett.

1480 Zekell ’Jakab Jánosnak fia vette- el Fridrìk'

Tßáâzártól, Pettau, és Rakelspurg várait, ostromlotta
Németh Ujhelyt, ésy Бийск‘ Ország igazgatójává lett.

1489. Zekell Tamás Auránai Perjel vólt.

154672611611 Lukács Keé/endi, és Órmosdï Bár6,\`

Jakab fia ostromlotta Csáktornyát, és

l549- Zrimyi Miklós Bánn'al egygyütt verte I meg

a’ Törököker. ‘

l ' 1572- Ennek Бай ч611а1к‘1‘е11уеЬЬ nevezett Zvekel .

МЫ, Gáspár, és ßóldi’sá», kik i6 526152116101111 ш.
tek Ferdinánd Királyhak Telekessy Imre vezérsége a .

im. kwak A111111.' Nagy-626116561 141.16m метры

talmazta. ' `

1558. Kaza falúnál Szi'kszóhoz nem meszsze a’ Tö

rököket , '

15'61'. а’ pártos Moldvaiakat keményen megverte.

_ Í1562. Ecsednél véres tsatát tartott а’ Törökökkel ,

¿s Sizath'lnnárt az ostromtól megszabadította. ‘

` _

1565.
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1408. кашу; Lásgló Marhárdnak 11a тети,

mint örökségét' a’ .Vármegyének Törvény -Széke elött

Perrel megnyerte. ’ *

1421. Károlyì Andrés, Marhárdnak fia, és Istvány

az ö на, azonlcìvi'íl János, tanú vallatást "tétettek Len

„ищи пеуещые/Н Rezegey János, Pelseuczy Nagy

János , és` Olnodi Zudml Jakab ellen , a’ kik Ka’roly

fípa'thi helységjeiket felgyújtották , lakós’sait rabságra

vìuék , és ez által а’ Károlyî Nemesseknek zooo. arany

forintára kárt теней‘

1472. Vetéssy Istvánnak Apáthinak {Не ,_ a

' 1515. Katalìnnak Lónyai Menybárt feleségének
Арт/‘Еда’: , és Olchován rész jószág adatott, a’ melly

böl ez-is kitetszìk: hogy Olchva'és Apáthi akker kiìa

lön helységeknek tartattak.

1550. ищу-‚каша Leukes János Panyolai'hely‘

ség bírtokossa egy részröl, más részröl Арт/11:63

Olchva Károlyî Nemesseknek helységei köz'ótt, a’ mall

term'f’ì erdöknek határjaì igazitt’attak‘» .

1561. Eszt. Sigler Mihály Erdélyl Szebep Város.

sának Jegyzöje, ’s üdö Számoló (Chronologus) Оттуда

Mez6~Váfosnak irta,és hogy annak megerösített Канд

lyát а’ hol a’ Szamos vize a’ Tiszába f'oly, Ferdinánd

Tsászá-rnak а’ Katonái megszállották , és Januarius 1:16!

  

napnak másodikán megve11ék;feliegyzette (Sigleri Clzfo-` ‚

ming. Edit. Posompag. 84.) Mivel pedig a’ Ferdigánd

hadaì Кбит! Zekell AntalQGáspár, és Boldilsár baroni

teswérek legserényebben vìaskodtak, az O‘lchvei Ura

dalom nékiek jútalomúl adatott. f `

‘1571.’ AZOn Királyi adom‘ány Levélben, melly впе
- rént Zekell Gáspámak, ’s Boldì’sárnak két K'lastro..r

mok, eg Буй!‘ Sz. Fererftz, másik 5_2. Domokos /Szep

zetebéli eregszázon Olchva helységgel adaltak, az

mondatlk: ho'gy' Olchva Szathmár Vármeg'yében ré*

genten emlíîctt két Klastromhoz tarsoz'ott. Leleszì

Konvent. ~ i

l` Í57§¢



  

1575. Mzíghy Sóñának, Dálnokï Zekell Antal hit

vessének Olchvagflpa'thiba, melly так akkor egy

Бум-‚Щи falú мы, ezen Királyi adományból rész а

datott. ‚

Ezen Zekell nemzetségnek eleje ‚ '

1580. Zekell Péter Mossony> Vármegyébe Ovárì

Koreskedö vólt. Eliárt Áustriába-is hivatala üzésére,

és ott némelly lakósok néki tetemes károkat мы;

пё/п; ’Sigmot1d.\Király ‚мы szabadságot абы: arra:

liogy ha,Bécsi, ‘аду Ostriai Kereskedöket talál, azo

kat letartóztassa, egyszer’smind meg Nemesltette был,

Kereskedöi vas matskát adván Czimeri'il 6 ныне.

1448. Zekell János а’ Nagy Hnnnyady l Jánosnak '

nemzetségébe házassodott, а’ kivel elment a’ Törökök

ellen а’ liigó mezei ütközetre, és ott el-is esett.

1480 Zekell ílakab Jánosnak lia vette  el Fridrik

Tsászártól, Pettau, és Rakelspurg vzírait, ostromlotta
Németh ~Ujhelyt, ésl Бийск‘ Ország igazgatójává lett.

1489. Zekell ’I'amás Auránai Perjel vólt.

1545.*zokou мы“ Ko'voodi, eo Órmosdî Bá1ó,\

Jakab fia ostromlotta Csáktornyát, és ‹

1549. Zrinyi Miklós Bánnal egygyiìtt verte ` meg

a’ T'o'rököket. `

l ' 1572. Ennek Hai vóltak‘fellyebb печени Zekel ‚

Antal, Gáspár, és Bóldi’sár, kik ió szolgálatokat tet"

_lek Ferdinánd Király'nak Telekessy Imre vezérsége a~ .

latt, kivált Antalv а’ Nagy-Szöllössi Kastélyt vitézii‘lól

lalmazta. › ›

1558. Kaza falúnál Sziks‘zóhoz nem meszsze a’ Tö

rököke: , ‹

1561‘. а’ pártos Molclvaiakat keme’nyen megverte.

l1.562. Ecsednél véres пай! tarzott а’ Törökökkel,

is S‘zatll'lmárt az ostromtól megszabadítolta. "

` _

1_550.
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1565. Az Ozszá-g-Gyi’ilésén a’ y’l'isza melyëki Vär

megyék panaszt пеней ellene, de б abból kitisztitotta

magat azt adván elö mentségére: hogy az s_kkor tät’.

tént _, inikor azonVármegyékbéli Nemesek Zápolya Jáe

nos' ’Sigmundhoz állottak.

_' 1575_.‘Èzen már megöszi'iltt nagy vitézre tulajdon

felesége `Mághy Sófia gyilkosokat küldvén, megölette'.

1598. zekeu Cyörgy sa ormósdi вам Káuai 11‘11j

Kapitán'y vólt. ' _

.Mostanában Olchva-Apáthit egészszen a’ GrófKá

rolyi ház bi1-ja, a’ hol Kastéllya-is vólt, de Gróf'

Kainlyi Antal széjiel hányatta. Olchva a’ Kraszna vi

zének nap nyugotti ólclalán, Apáthi vedig a’ Szamns

vizének, nap keletröl való óldalán f'ekszik , mellyfkét *liz

'itten egygyé válván ‚ tsak közél а’ Тйъгв.’ vizével egy

gyesittetik, f'él mértf'öldnyi're-is Наций!‘ f0lyás0k,1 a’

_änamos vize zavaros, а’ 'fisza'pedig tiszta lévén. Max.

gyar fal_1’1_ , lakóssai Ref'orrneítuemk,I mind a" két ней)’;

Ségbe Templomjok vagyon, hanen: еду Prédikátor vég

`zi a’ kötelességet. Szzì'tntó földgyei három nyomásbé

liek _. mmdenŕ‘éle gabonát termök, réttyei kétszer ka-

szalhatók, a’ mamáknak hizlalására való szénát hoz-l

nak, legellöje ámbár nem nagy, de’mindenf'éle marhái-v

nak alkalmatos; fája elég van. B_ajos nevezetü erd't’in

танками“, hasznos gyürnöltsös kertyeik, jó fele ha

lakat foghatnak, malmok közel.

§. 68. Papas, homok dombok közö'tt épi'îtlt ŕ'alúÃ

lapos, és saires helyen, mivel а“ i'öld árja vizét sem

nnñlé nem lehet leereszteni, lakóssai Katolikusok, kik`

nek helyben Templomok van, de а’ Witkai Plébámá

hoz járúlnak, Rei'órmátusok, ’s ezeknek-is helyben

Templom0k„ és Огонек. A’ határia hQmok, dombos,

_és völgyes, de jó gabonát termì'i, kaszálója, úgy

mondván, semmî sints, ligetes erdeje-is tsekély. Bir

tokossaiìSimonyi Mihály, Kendy ‘Miha'ly, Szombathy

'György özvegyeí ¿s _Saindoxge Papp János, ’ß egyéb

Nemesek.

l _ l ` .g77-e

\
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1577. Takussy Elek, Gergelynek На határát já

falla.

1588. Ta’kossy'Miklós, »Gergelynek fla Papo'ssi

birtokában, a’ Куй! kcrületbm, új Királyi ademán

nyal megerösíttetett. '

1598. Mikay'Sebestyén , Lörincznek fia. 115151111“

kodásért marasztaltatván, Veronikának ,.Barlabássy Mi

hály, Iván fia özvegyének a’ Papossy rész jószágát

z_álogban vetette. ‹

1409. Lutza,4 Papussy Ördögh Istvánnak, lllona

Chernavoday Györgynek feleségei, néhai Thakussy

Lászlónak leányi , 5сере55у János Királyi adomány mel

lett a' Thakussy iìú ágnak magva szakadtával, a’ Pa

possi rész iószágbabéiktattanak. ‘ '

11410. Haraszthy Erasmusnak-is rész jószág ada

tott benne, Barlabássy Andrásnak, Eruee iiának hiv

ségtelen'sége által, mivel ezen V‘ármeg'yébe támadást

gerjesztett ’Sigmund Király ellen.

1412. A’ Charnavoday nemzetség birra na'gyobb

1415. Haraszty Erasmus, és György Baranya’Vár

megyébe valók Barlabássy Andrásnak felkért ré`szét

Perényci Péternek a’ Székelyek Ispánnyának örökössön

eladtá .

_ 1416. Мэн-51111511, 65 Katalinnak, néhai Thákussy

Sándonleányinak, mellyek Egyed.l és Ja'nos nevi’i

nemtelenekhez mentck férjhez, а’ leányi negyed Pa.

posról kiszabatott.

, 1468. Hethey Gábornak Paposnak fele, Királyi

adománnyal ajándékoztatott. '
1544. Makray Danielnek, _

1587. Makray Annának, Kérchy István feleségé.

nek , és Borbálának, Petneházy Péter hitvelsének rész`

adatott benne. l

l S- 6g.

l
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‚69. Paraxznya. Ez-is homokon épiiltt Ma.

gyar Í'alú, lakóssaí Reformátusok, Oroszok, 65 Róm‘ai

Katolikusok. A’ határja homok dornbos, 65 v'c'ilgyes, bú.

zátkeveset, rozsot, 65 tengerit meglehetösen terem.

Kevés nevendék erdeje tölgy, nyír, 65 nya'rfákból áll.

szénának való fi'ivet-is keveset kaszálhatnak a’ homo

kon. A’ Reformátusoknak , 65 Oroszoknak Templom

jok vagyon. Földes Uraî.' Császy lstván, és Jósef'

FöSzolgabiró, Pogány ’_Sigmond, Csarnovszkiné, Grót‘

Teleky .lósef`, Sulyok lltván, Jármy Jósef, Bay István,

lrinyi, és Witkay Urak‘.

1415. мы}, e.A 11.15216 Fam-.by Mihálynak f1.1

egész helységet Iaírtaîk. ’

1419. Cháholy Jáuos„és László, Sebestyénnek

iiai perbefn idézték néhai Miklósnak Leleszi Prépost.

nak, és Udvari Al-Kantzellárnak 01-05: nevezetii' attya. ’

fiait ez e'ránt: hogy ök Klara testvéreknek, Kis-Zudar

nevezetii Péter özvegyének a’ Paraznai rész iószágot

`leány negyedben teak éltéig adták, még-is annak kép»

zeltt hívségtelense’ge által nevezett Miklól Prépost al

attyafiainak részére a’ Királytól felkérte.

1426. Bírtokossai vóltak: Charnaveday Krizogon,

Tasnádi Esperest, 65 az Erdélyi P'Lispöknek a’ lelkiek~

ben helytartója, Dorottya, és Anna Zepessy Jánosnak

l__eár1yi, Anna Tákossy Gergelynek leánya, Papossy

Ordögh László, Posaházy lstván, kiket Cháholy Já

nos, és László a’ birtokokban háborgatták.

1429. Gháholyi János, esrLászló egész helységbo

мышцами. ‘ '

k »1497. Buttkay Péter, 65 Mihály henne részt nyer~

te . ‚ _ .

1547. Cháholy Imrének leányi AAnna Meli‘th

Györgyné, Katalin Petrìchevich Miklósné fiú ágga' té

"Wén ‚ ¿S Magdolna , Cháholy Miklósnak özvegye Ki.

rályi adománnyal részekbe'megerössítettek

1659. Kapy Katalirlinaka

1727.
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1727. Bencze, máskép ëzathmáry Sámuelnek-'rs

benne rész adatott. Y

§. 7o. Jármí Magyar falú, f’öldes Ural: Kulin

Istvánv maga rokonival, Tatay Lajos, Gacsály János,

Kömives, és több f'eles Nemesség, mivel maid nem

egészszen ezelçböl álló ezen helység. Lakóssaì Refor

mátusok, kevés egygyesifìlt Oroszok, és Zsidók-ìs ta

láltatnak. Temploma téglából építtetett- А’ mßzeje

ámbátor h'omok, de мёд-13 mindenféle gabonát termö,

szénát ugyan keveset tsinálhat kevés kaszálói lévén,

erçleje tìlalmas, de сан-15 igen' kìtsîny. Nemes КИП‘! 1St

vánnak szölejeás vagyon egy kies homok dombon, meg

lehelös bort штаб, piattza Debreczen.

1529. А’ Ja'rmi nemzetség bírta ‚ n1ellytöl Jármí»

Tclekc’nek дышит.

1401. Jármy Mihály, Mikllósnak ña rokonìval ‘ат?

vallatást tétetett: hogy Jánossi Kántor Péter Jármi

helységnek erdejét levágatta. - ‘

1414. A’ Jármi nemzetségnek bírtokában vólt

egészszen. '

142g. Cháholy János, és László Kìrályî adomány

щит benne béiktattattak. _

.14.81. `(111151101)! Pálnak ezen helységnek (Не,

1516. Jármy Balásnak benne egy Nemes Udvar

Ъе1у új Királyi adománnyal ,

1546. Csìli Peökry Pálnak rész jószág

1547. Már másutt említeit Cháholy Imrének leá.,

` tlyì Ей ággá tétetvén nékiek-is rész iószág,

yKiraîlyi adománnyal adattaka

1551. Apáthf‘alvy Andrásnak тара. szakadtt Мг

my Bar'nabás része,

1590. Bàlásházy Andrásnak benne egy Nemes ülés

l

l

71. Nyìr~M¢gyes, Magyar'falú, a’ Bereg Vá1°~’

Amegyé'böljl)ehreezen‘ felé menö стада: mellett. La

‘ kóssai
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kóssai Rei'ormátusok, kiknek van Templomjok, Pap.

jok, kevés' egygyesi'iltt‘Oroszok, és-Zsidók.. Földes

Urai: Irinyi Antal özvegye, Ujhelyi Antal,/Korda Fe

_rencz, Bay Gy‘órgy, GrófTeleky .lósef`, Sulyok János,

Уганда, Kovacs, ’s töbh számoi` Nemesség. Fôidgye

jó f‘éle, lapály, homokos , búzát, rozsot тент. szép

haszonvehetö erdeìe. Vásáros helyei: Nagy-Karoly,

Mate-Szalka., Báthor, és Debreczen.'

1500. Eszt. Tozokus nevezetü,

1583. Tövised Iakab , Istvánnak На; bírta,.§melly

nemzetségnek magva szakadtával »

1429. Cháholy János , és László egész helységbe

Királyi adomány mellett штаммы, а’ hol ke’t ollyan

nevezeti'i Там, egy más танец, .ligy mint: Tozokus

меду“, 65 más M¢gyes említtetik Monostoros’Cháß

h'olynak szomszédságában.

. 1448. ‘тара Way Pálnak Megyesnek fele,

1546. Peökry Pálnak rész’jószág benne, Királyi а.

dománny‘al adatott.

\
` ‚

1547. Mär másutt nevezett Cháholyi’lmrének lesi

nyi , ebben-is fiú ággá tétetvén , béiktattattak.

1640. Anárchy György Nagylaky Gy-örgyöt törvêf

nyesen meg-inlette: hogy a’ Nyir-Megyesli rész флага“:

botsássa ki.

1659. Кар; Katalinnak,y i

1727. Szathmáry, máskép VBenezo Sárnuelnek -il

benne rész adatott. ‚

§.,72. Cha'holy‘, Nyir  Cháholy, most puszta,

ez elött nevezetes' helység, Magyar , Oláh, Középsö,

és Monostoros~Csáholyra vólt felosztva, mostani bir

tokossai: Gróf' Teleky Jósef‘, és Gról” Károlyi ház, Ui

lielyi Antal, Irinyi, Way, Риму, Bay. Pogány, Kor

da, Sulyok, Nemes Nemzetségek, régi Templománalc

egy dombon, a’ lápián pedig balas, és békás tavak

nak helyeí látszatnak, mellyek mesterséggel Митя:

‘ te



nak tetszeni.

îek, határja szélessen elterjedett, homo‘k dombos, és

völgyes, ligetes erdökböl, szántó f'öldekböl , és kaszá- ‚

Iókból áll, kevés búzát, de rozsot igen böven, úgy

ftengerit, és szénát-is, a’ lápja pedig igen Szép nádali

-bövséggel terem. ‹

Régëmen a’ Jeles Cháholyi neituzetségnek,y és Ura- _

dalmának f'ö helye volt, mellynek ékes Kastéllyával

díszeskedett. A’ Cháholyi Uradalomhoz sok helységeii

tarlóztak, mellyeknek печей alább- 1429. Eszt. k1 505
1

1277. Eszt. Cháholyiak származtak Ka'tha Magyar

' nemlgöl Béla Királynak levelesse emlékezik , és Csen

333333

ger mezö várossának leírássában-is láthatni , hogy Ра

nith Grófnak eleje vólt, ez pedig a’ következö Ok-Le

véiben így említtetik: ‚, Gróf Gotthárd, 65 az ö Fele

‚‚ sége, ’s azoknak veje Abrám Poníthnak fia, ’s az

„ ö felesége, említ’ett Gotthárdnak leánya végsö ren

„ delést tettek, “Туда kiküldetett Váradi Kanonok e

‚, lött, a’ mellybe sok szolgáikar, és szolgáló leányi

„ kat egymás'nak hagygyák, 65 sokakat haláiok után

1 arany szabadsággal megajándékozzák, (aureae do

narunt Шина“). Az ingatlan jószágiról nevezett

Abrám így Szól: hogy ha felesége elött meghalna,

nékie hit részében, és hozománnyában hadgya hely

ségeit, úgy mint: Chaholt, Scekét, Arutlonhydat,

vámjával, Kenemet hozzá tartozandóíval, ha az an

„ ny'a velön: meghalna, Kuchurdhydai vámot nékie

и‘ hadgya" “ ' ' `

L

1281. Hogy Abrámnak fia. Péter vólt, kitetszik

ezen Királyi adományi Levélböl: „ Mí László [stennek
„ Vkegyelnuálziöl Magyar Országnak Királlya adgyuk ст.

‚‚ le’kezeti'il Штатами, а’ 1.11....1. 111111. hogy Nemes

‚ ,‚ Aszszo'nyság Abním Mesternek, Ponìlh fiának ба

‚‚ vegye а’ 'maga kisded ñával Péterrel sze élyünkhez

„ járúlván, elönkbe nyúitotta a’ mi legked es’ebb bói

‚, dog emlékezeti’i atyánknak István Kírály Urnak ki

I, nyiltt Levelét, kérvén minket esedezéssel: hogy azon

'‚‚ Levelet helyben hagynì, a’ mí kinyiltt Leveliìnkkel

,J megerössíteni méltóztatnánk, a’ melly Levéinlek fir

. ‘ u
`
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‚‚ lyamottya'illyen: MíÍ {вы/6:1 Istennek kegyelméböl

„'Magyar Országnak Királlya, adgyuk tudtára min.

‚, deneknek, a.’ kiknek illik, ezen Levelünknek rendé

‚, ben: hogy Abra’m, Ponìth Gróf'nak fia, Reach , és

‚‚ Kostatun nevezetü f'öldeket Zathmár Vármegyében

‚, lévöket magának által'unk adatni kívánta, de mivel

„ azon földeknek állapottyáról tudósításuhk nem vólt,

а’ mí híveinknek a’ Váradi Káptalannak parantso
latban fadtuk: hogy azon Földeknek állapottyáról,

nagyságáról, és környiil álla’sairól, ha Ura veszettió

szág é? és tartoznakwé` а’ mi adományunkra, vagy

nem ? nékünk bizonyos tudósítást tegyenek; a’ kik

vévén parantsolatunkat, e’képpen írtak nékiink ‘1152

sza:` hògy az emlí‘tett föidekben a’ 'mi emberünk

Luka , Kaamnak fia, az ö bizonyságok elött, min

den határosoknak, és szomszé‘doknak jelenlétében,

és senki ellene nem mondván, elì'ihozott Abrámol be'

‚‚ мам; Azért Mí azon f‘öldeket azon Abrámnál ö>

„ rökre akarjuk hagynî', más jussának sérelme nélkül.

„ Adatott Cittnán Sz. Mihály Arkangyal „днища“.

_„ Urunk 1271. Eszt. Mí pedig mivel az emlîtetg Le

‚‚ velet kitörülve, vagy valamelly részébe meghamîsiu.

„ va nem találtuk, szóról szóra be'tétetvén helyben

„ hagyni eltökéllettük, petsétünknek béllyegével meg

„ erössítvén. Adatott Zoloch mellett Sz. M'ihály Ark»

‚‚ angyal nyóltzadján, Urunk’ 1281. Eszt. “

1295. Miklós Olivvernek fia, >Kira'lyi Fö‘Pohárnok

Mester, hasonióképpen Cháholìak eleje Szathmár Уйт

megyének Fö-Ispápyí hivatalát melly dítséretesen vi'

seite? l. Rész. 5. 127. 165. eléadtuk. '

1555. Flogy pedig печени Р61е1’пе1с fia Cháholyi

' .unos vólt, мыши abból: ‚‚ hogy Miháiy, Thunu.

„ ghi Gergelynek fia, Thunughi» helységnek f'elét,

‚, mellyet Bagych, Illona, és Begur Nemes Aszszo

„ nyoknak hit részben , és leányi negyedben áital ‚а

‚, dott vólt, de per folyás által t'c'ilök viszsza vette, al

‚, tal adta Cháholyi János Mesternek», Péter {Ива}.

„ mint közolebröl való attyafiának Károly Király elntt

‚‚ Wissegrádon Minden Szentek iinnepe elött való 11a-f

—‚, pqn.\1555. Eszt. “

1581.
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1381.»Hogy Cháholyî Jánosnak két fîaî vóltak vi»'

lágos azon tiere Levélböl, melly szerént: ,‚ Cháholy

‚‚ 5еЬе51уёп. és János, Nagynak neveztetett Cháhol

‚, Jánosnàk fini, Istvánnak, Györgynek, és ‘Dienesne

,j Sebestyén fiaìnàk nevével-is Abaházát Radolphért,

„ те11у most Rechegének neveztetik, ,Kállay 1519511

” 'nak fiával el tserélték. "

Azon Eszt. Cháholynak határiai Abaházától, Ме

gyestöl, és Radolphtól megkülömböztettek.

1427. Cháholyt Cháholyi János, és László, Ist

'vánnakiîaî bírták, és`határjait újra megjáratták, Ecsed,

Fábiánháìa, Vasvári, és Báthor felöl. f

‚ 1429. „’Sigmor1d Király Cháholyi Jánosnak, Ist-I

,‚ ván fiának, a’~maga Udvari hívének, és Cháholyi

„ ‚Ьйз216па1‹ azen szolgálattyokért: hogy а’ Királlyal

„ Bosnyák Országban katonáskodván , а’ Török'ók kei

„ gyetlen rablág'ába estek, minden jószágaikat új Ki- _

‚‚ rályi adománnyal megerössítette. A’ jószágok ezelc:

\„ Panyth , Felsew-Chahol, Orothlan »Chahol , Keene ,

‚, Magiar-Chahol, Bayon, Se'wlcl1e_l Kopazwara, Eu

„ lywmezew , Marawara, Chyzer, Monostor«Chahol _, _

‚, Zent-Miklós, Gere, Весы‘, Thuzokus, Tharkan,

„ Megyer, Megyes, Jenni, Parazna, Thorcztelke,

„ Wasson , Thylk , Bochar, Ders, Remetezeg, Zalka,

n Erdew~Zada ,— Elek, Sandor, Remethzek , Hydas Ko

_ ,‚ chord, Nagy-Kocho'rd, Thwnyogh, Geergtelke, Ba.

`„ dorfelde, Saly, Angialos, lzgeyb, Chenger-Jánosy,

d, Thybateke, Koztotom, Cheger, Senye, Lukas, Re

„ chege , Hozwtelek, Chegyes, máskép Sonkad. Kom

‚,‚ lowcl,4 Doubos , Zarazbereg, Both-Palagya, Sonkacl,

А ,‚ és Magiar- Ligeth, Zatmár, és Közép -Zólnok Уайт’

„ megyékben. “1

145|. cháholynak ‚ту; mérték sz-erém Mmm

ekényi peres Fôldgye megjáratott Dobos, Papos, Em',

és ища. máskép Kustosvég között.

\

145s. А’ СМЬо1у1 régi „à> folyámk elhaiaszrá.

Sát eredeti Ok-Levélböl e’képpen szórúl szó'ra fordátoi‘f

tu. :

/
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tuk: „ Mí Pálôczy Mátyús Magyar Ors‘zágnak ГМ‘

‹ ,‚ dor-lspánnya, és Kúnnknak Birája, adgyulc emléke1~

„.zeti’ìl: hogy azon per folyást, mellyet Cháholy дай‘

nos, és László, а’ kikért Nabìadi Antal Leleszi Кот
u ventnek Levele mellett meghatalmazott Prókátor vzil

,à

‘„ lott Maday László ellen, kinek nevébe'n Phylpessy

Zielen., oéhoi саму Miklos Итак idézésére, é. o’

„- melly per f'olyást „кв-катит iinnepénelc' nyóhzad

„jo/1ra már halasztottuk, zon ünnepnek n'yóltzadjári

Bálint Deák ‘пятая Káptalannak Levele mellett meg ’

„ említett László megkètt'oztetvén négy gyrából álló __

„ birságunknak két részét, és еду harmaçlát а.’ Fol.

,‚ pereseknek; niegint a’ Prókátoroknak megegygyezé

,‚ se’böl közelebb jövendö Sz ‘György iinnepének nyól~

„\ tzadjára halasztottuk e’képpen: _hogy említett Lász

„ ló a’ ml bírságunkat ismét megkettöztesse. Költt

` „ Budán a’ határ napnak negyven hetedìkén, v1456.

‚, Eszt. “

1450. Rohod helységnek Байт“ Rohntli, és Wa

jaì Ne'messég Csáholytól megkülömbözte‘tte.

1497. Cha’holy чистыми Úobó этом; özve

gyének rész jószág C'sáholyba adatott.

1500. Cháholyì Cáspâr Jászai, Prlápost "Мг, a’

ki, a’ mint azon Konventnek lLevél ища mutanya

1502. Eszt. ottatl meghalálozott. `

y 1505. Bertlalan а’ Vármegyénelc Követt'ye vólt az

Ország Gyülésére. I. Rész. Ё. 57.

.5.4. cháholyi Foromz chaoáou rüspok ан та

hevét >a’ Наш; Törvényének. .l ›

1526. A’ Moháesi velzedelembe elesett. .l I. Rész.

rs. 64;

1545`Cl1áholyl Anna hajadonnak, és Tardy Mî

hálynak Cháholyi‘ Uradalomnak része Királyi adomán

. nyal adatott. úg'y mint: Cháholy, Gebe, Megyes,

,Szálkm Рампа, Sandor, Бешеные; , Tunyogh, Ег‘

o16-_



d6- Szacla, Nagy-Kis-Kocsord, Györgyteleke, Jánosfi,

Sály, Angyalos, Ujfalú, Csenger, Nagy-Kis-Both-Pa

на, sonkád, Magyar-oláhközépsö_csáho1y, Pá- `

nyit, Költse.

1547. Cháholyi Imrének leányi, Anna Briberi Me

lith György, Katalin, Radnóczi Petrichevich Miklól

feleségei Királyi ìóva hagyás Мене": a’ Cháholyi Ura.

dalomba на ággá тети, és béiktattattak. 1

1549-. Nádasdy Kriâtófnak, Cliáholy Jän“, 65‘

Miklós minden jó‘szági Királyì adománnyal adattak.

1562, lllósvay Péter, ki elöször Debrecz'enbe, 'az

után Wlttembergába tanúltt, az lsteni ‘elöl-è. való el
rendelésröl (praedestìnatío) méllyebb go'nclolkodása.I

miatt magát Cháholyban frlakas'ztotta, a’ mint Ve

rántz Antal Piispök Egerböl Forgách .Ferenczhez 25.

Aug. irta, mint P_üspöki Megyéjében történt dol'got ,

a'zért Szatlnnár Vármegye már akkor Egri Püspökség

hez tartozott.

1568.*Melitl1 Cyöréynek Cháholyi Anhától szii- i

lètett fiai Melith lstván, Pál, 65 Péter a’ fellyebb irtt l

Cháholyi , és Clengerì Uradalmokban úi Királyî ado

niány m'ellett` megerösítettek. ‘

156g.l Prépostvairy Bálintnak, Tardy Istvánnált,

ßorottyának, és Sulyok Katalinnak rész ezen 165265

ban megint fiuìtás mellett adatott.

_ 1574. Leis, mak term’ö erdö, máskép Kocso'rdì Ме

ńö`szél kogy Cháhol'yi határbai‘i légyen, itéltete'tt.

1727. Szathmáry, máskép Bencze Sámuelnek,

_ 1747. Gróf Teleky Adámnak benne rész jósäág

àdatott. '

A’ Cháhelyi петь: зон-15 meg vagyon nálunk,

mellyet a’ Ki’rályí Itélö Udvar Levél Tárából írtunk-le.

Törsöknek tétetik Chálioly‘Péter Chahul-Monostráról

neveztetett, _ennek 1545. lia Jainos, 1579. unokája Se- _

bestye'n.

H
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bestyén.v 1410. Dienes, és István. 1429..Já110s, 65 Lanz

ló, kinek felesége Kállay Klára. 1454. JÁnOB, István,

Mihály, László, Bertalap felesége Lossonczi Bánify

Anna, Miklós. 1486. Péter. 1498. Margith Brttkay An

drás özvegye. 1450. Mátyás, Pál , György`, Sebestyén,

András. 1484. I'llona Malomvîzi Kem'leresl Jánosnak

felesége. 1517. János, Lukács, Péter, Miklós felesé

l ge'Zóltán Magdolna. 1502. Gáspár Jászai Prépost. 1517.

Fërencz Csanádi Püspök, más Ferencz _f‘e'lfsége' Fán

chy Ersëbeth, Imre Fele§ége Pálóczy Katalin, Borbáe

la, Perényi 'Mìklós, Lutza Mariássy István, Katalin

Tunyo y Imre házas társai. 1499. Gáspár , a’ ki Ragu

I zába e vándorlott, ottan Mililla _feleséget' vett, 65 Jó

sei'ßJakab fiakat, Marilla, Vita l'eányokat nemzén,

mos-,bis maradéki fent lènni mo'ndatnak._ 1527. Imre

Báskay Kristina'tól ‚5211161011 leányai, Katalin Petriche

vich Horváth Miklos', Anna Melith György Feleségei,

és Péternek hnsonlóképen leánya`Anna, elöször 1549.

Tardy Máthé Deák, az után 1552. Sulyok Ferencz há

zas társa , mint i'e'llyébb, iiú ággá tétettele, 65 leány

ágon Melith, és Sulyok maradékokba fent vagynak.

Cháholyi Imre, kìnek leányi meg fìúsitattak, vólt

I. Ferdinánd Királynak nagy hive. Mert a’ mint’ a’

Királyi adomány Levél, és a’ Leleszi Кот/611111611 1a

lálllató tanútvallatása bizonyittya, 1545. Eszt. Zápo-`

Iyiak által winden Zathrnári jószágitól megi'osztatott’,

'és az annyával Pálóczy Katalinnal a’ Czékei Kastélyba

Zemplén Vármegyébe vette lakását, ottan-is Perényì

Gabor által ostromoltatott, de Cser'náhónál táborozó

katonái Perényinek hadait elszélesztették.

Fii'iiiigon utólsó v‘ólt Ferencz, nevezett Imrének

fia, a’ ki Károlyi Frusina i'eleségé'vel gyiimöltstelenhá

tassi életet élvén 1569. véget vetett а’ Cháholiak jelel

nevének.

’ Cháholyi Kastélynakpedìg f'eli'orgatása, 65 а;

helységnek elpusztitása történt 1605. Basta György 115‘

di Vezér által, a’ mißt az ellene tétetett panasz bizo

nyittya.` ‘ ‘ _
.§. 75. Abaháza regenten falú, most puszta.

' ` ' 1581.
‚ \ ï

I, _
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138x. Cháholyî Sebestyén, és János Kállay’lstván»

nal eltsex'éllék Radalph (most Ree/zege) lielységért a’
Leleszi Konvent elött Sz. Lörincz' vìrrladóján.

Azon Eszt. h'at‘ár'ai me " u k (иль l ,M sёз‘11ас1а1р11 мы. l glam а ’d "У esyß ‚

74. Ma'té-Szallfa Mezö-város , lakóssai Magyau

rok, (бы; részént Kef'ormárusok', de ,Bómai és egy

gyesült KatoLkusok-is találtalnak шеи, Zsidók pcd@

sckan laknak. Tempîoma elég tágas , tornya régi épí~

`tés: léglából lévén a’ teteje hegyessen Felépílve, мну.

ben órais vagyon, a’ Zsidóknak is küàönös Könyörgö

házok vagyou. Földeß Ural: a.’ Gróf' Károlyî ház, Way
.lóselv Kmályl Udvari Tanátsos, Patay Andrés, Eördögn

György , .1ев2еп;21с‚у János, lrinyi ‚ Witkay , Mándy,

Géressy. Fogarassy, Kovács, S'ulyok, Pogány, Mé

száros, Bakay, Rókász Urak. Szántó mezeje nagyobb

~ré.zint homuk dombokból, és völgyesebb helyekböl áll,

búzát, гонок, tengerit böven тент, kaszzíló réttyeik

jók, erdeje két szakaszban, tölgy , nyir, nyár fäkat

штаб, nzölejek-iqnémellyeknek а’ homoki. dombokon jó

nyári born. teremnek.

.250. А’ Tatár упав ш" Márhé, Zalk. Grórnák

ña, V. lstván Királynak Udvari hive megnépesíœne,

a’ kltöl nevezetét vette. Ennek “подача

1569. Magyarnak neveztetett Zalka'Pál Konch

Istvánunbörökösön apiadékozta a’ Leleszi Konvent elött.

A’ ki meginc I

1591. Margîthnak Debreöy Péter feleség'ének яй

logban adta. Ermek fia '. — _

1403. _Debrewì Istvárl pá‘x-_tolliodása> á‘ltal внешт
te, és -Mìklós Leleszi Prépost Kîrályi lUdvari Àl-Kan

122114:- Oroczvlmak nevextetet; auyañai réswekx'e felké.

te. 'De " '
1419. Cl's’äholyï Jánas, és László Sebestyérnnek‘ fîaì

ellent állottak, azt feleselvén : hogy Péter özvegyénelc~

Mak élte napja’ig а’ leányi negyedbenzálogban aducen.

H _ ’ .1421.~
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~1421. Orosz Lálzló még ezen Zalkaî 1‘652 jószágot

bírta , azért is Cháholyì László, 65 Jáuos minden Буй‘

mölcs f'ájix kivágmák. l . `
`

\
1489. Advîg'ának Malomvízi Kenderes László-özvwA l

gyének `rész adatott içten. ‹.

Y ' 1514. Zalkay László Váczì, az után Egri Püspök,

’s nem sokára Esztergami Ersek, а’ ki a’ Mohácsi ve

szedelembe elesett, ezen mezl'i városba való fi vólt, sze»

gény szüléktöl, а’ mint alább ki, fog гением, szïìleb

vén, tanúlása, ’s tudománnya által Magyar Országi

legföbb Papi méltósóságra emeltetett. Nevelöje, és

ápolgatóia vala Bakacs Tamás'Kárdìnál 65 Esztergami

Ersek, a’ mim; Erdödön Szathmár Vármegyébe szi'il»:.

tert Bakacs Tamásnak апщуа után, talán rokona-ìs

lehnen. ‘

Viseltt dblgait több híteles írók megírtákj

1524. 6. Májusbax; Esztergamî Érseké lett, VII.

Kelemen`Pápa megküldyén nékie az Ersekí Palástot

arra serkengette: hogy a’ Cseh ûrszágba béisúszott

Luther újjítálait vagy szép móddal megtéríle’s által,

vagy Il. Lajos Királynak fegyverével fojtsa-el. А’ mint

e’ végre Prágába el-is ment. De mivel hazáj‘ába. azon

újjítás teriedni шаг", haza hivanamlt. Irja Oláh

Miklós. ‹

Magyar Országba és Erdélybe, kivált Nagy-Sze

’ benbe, és Brassón> a’ Luther követöit Egyházi átok alá

‘стене ‚ de azon Pásztori Levelét a’ Szebenî Евреи-05,

' 65 Plébános или-411 а’ Luther követöinek sqkaságátó‘l

ki nem hindette., aze'rt я’ Nagy-'Szebepi lakósoknalc na.

gyobb része a’ Beformátiót bévette. Irjà B'zenszky Вп

doll' .lesuvita jegyzéseibe. — ,

А’ Kîrályi ‘даты, `G1~óf Frangep'àn 11115161111

öszve "не". a’ kinek rpìdì'ín a’ szakállát megtépte

vólna, ez Zalkay László Erseket Katopáson pofon vág
tu, és keményen meg-is ökl'o'zte. Irja Istvánñ‘y 8.

Känyv.

\A’
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А’ Harvanî zënebonás gyülekezeteh а’ Kit'álynak ‚ —

haralmá: Ген: шпона, és h‘ogy а’ Király azon душе‘

keze: végezéscìnek alá írjon, nem engedte. lsthvánß'y

8. Könyv. `
\

Ott бы: а’ zenebonáskodó rendçk, mint Vargda

nak iizit méltallannakkiáltották az Erseki méltóságra,

és az Ország Kintsei pazárlójának nevene'k. A’ шт:

ou t'eljegyeztetett. l
r

l

1525A. 'Ö vólt ‘zon Törvénynek eszközlöjet hogy

a’ Lutheránusok égeltessenek-meg. '

_1526.4 AKMphácsi iitközetbe а’ Király óldalánál

állptt, és cuan vilézül eheaett'. lsthv. 8; Кёпуш‘

5515“. um solymán Tgarak 'rsáßzár'miaan ' '

eleìbe hozattatta'k az el'esett két E’rseknek, 65 ö: Püsß

p'ököknek vérengezö fbjei , nevqiket tudakozván, ‚‚ `а’

И” többiekrt nevetéssel видимым, Zalkay Lászl’ó fea

„ jét pedig meguxállással elveceue, mondváh: ez vólt

д; az a’ "а: fösvény, a’ ki а’ maga Királlyáb, midöny

„ olly nagy badi szükségbe töle pénzt költsön kért,

„ nem sevgített‘e, noiàaaz arany, és eziist nagy ‚ mér'

E, tél-_ben a’ Щит! között találtamak'. Írja Jóvi.l’ál

‚‚ 26. Kënyv. “ `

э

Kéttutvéŕjei мамаша ’ —
1527. Szalkay Márton h‘â'ségèsëh ,ölìaìm'àztä Ègêi"

'várát Bo’dó Ferencz çllen, n’ ki azt Zápolya János

S`z'ámâŕa akarta $lf`og1alńi¢ ’ ’ '

155; Szalkvßy ßalásszarvasköi Kaińtáxïy Yala.

Szalkay Nemesek most-is èzenfMegyébe Garbóc’g' \

helységbey lalinak;

’ 1546. Tanú „ища; цёшеы: hogy ‘Bagcñáz‘a ń‘e
vbzetü földek a’ Zalkaiv hátárhán helyheztetnek. ’

1547. сьаьыу Imrének leányi nú ággá :amén

Zalka helységébe-is bélktanattak.
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1550. Zován yerdö, Keesete, és Radna földek Мё

té~Szalka, 65 Pályi között elmezsg'yéllettek.

1580. Eirì'is Gáspár f’eleségénekNagy Mihályi All_

nának egy telket végsö rendelésébe hagyott. .

16oz. Baleghi Szabó \Péterne': egy Nemes >ülés ,

1727. Bencze , .máskép Szathmáry Sámuelnek rész

jószág , ’ ‚ ` ` “

1747. Gx'ói` Teleky Adámnak is ,

1748. Gróf' Károlyi Ferencznek-is rész ìószág ben

ne Királyi àdománnyal adatott.

Ё. 75. Sándor falú а’ közelebb múltt századnak

eleîn puSZtúllt-d, melly~ì8 a’ Kras'zna vizének két ól

dalán lévén épitve, a’gyakorì ár vizeket ki nem ál

lxatván a’ lakósok a’ helységet oda hagyták, és ezen

uszta mar-most rész szerént szántással, rész szerént

'aszálással használtatik, mint nádat, mint széna't jót

ád. Ezen pusztának a’ határán végezödik‘a’ láp; melly

kezdödik a’ Domahídi határon, és a’ mellyn'ek mint
yegy ё: mértfôldnyire tex-jed a’ hoszsza, a’ sziélessége

реф; hol. egy, hol két mértf'öld. Birtokossai:.lrinyi,

Way, Patay¿ 136166511,- Sulyok, Pogány, Császy, Je

`szer1szky„M1indy, Szabó , 65 több Uragágok.

Ez-il a’ Cháholyi Uradalomhoz tartozott régenteu.

1547. Chafholyì `lmrének leányi megfiúsítatván ezen

helységbe-is bé iktattattak.

1550. Ta11ú,vallatás ltëtetett: hogy Klís‘a‘~ nevezetiì

16 Sándor helységhez tartozik. ’

1592. SzentMiklóssy Pongrácz Gáspárnak,

1727. SzathmárLBenczc Sámuelnek-is 1652.56!

у iott benne. ’ `‚ l

§. 76. Кости! az Ecsedi lápnak egymzístól való

megszakadásában épi’iltt Magyar 4falú, régenten Nagy

és Kis - Kocsordx‘a osztatott, most a' Kraszna vize mel

lett posványos helyen lévén, sok hídakkal, és 16116501:

kel tartalík. Nagyebh rísze lápból, 1és rétböl álló ‚

a,



a’ Szamos, és Kr‘asznl vizteiöl sokat szenved. Nádia,

szénáia elegendö', еду kis erdötskéje ,'a’ határìa' rész

szerént feketenyirok, rész szerént homokos minden

féle gabonát bövén termö, csíkot, halat elegendi'ít 105

hat, ez elött vidrákat~is. Lakóssai Reforurátusolr. Tem

plomiok léglából épì'ìltt régi шапка , mellyben-is azen

ìd'c'iben, midön a’ Kocsordiak Törököknek hódoltyai

vóltak', a’ Prédikátor prédikálván, és tanításá'ban az

Apostolok tselekedeteiböl Cappaclóciát', Pontust, Paml

fîliáyi, `és Ef'ezust emlegetvén, a.’ Tör’ók, a’ ki ezeket

halgattg, ezt mondotta: hallod-é! mind сайте/1 had]

be'ke't, тег! azok a’ mí hatalmas ‘Caászárunh e',

‘Музей-тег Te Kis- ¿e Nagy'- Камины’, гбыш пе

Ífívánj! Ezen helységnek földes Urai: Gróf` Telekiek,

Sulyok, Ujhelyi, Когда, 11‘111у1, Patay, "s több feles

Nemesek` ’ l ` ` ‹

1272. „ Henrik Chizar fia atyafîságos szeretetböl

а’ maga 'attyáfiának Abrámnak, Ponith Gróf`_íiának

Kuchuŕd nevezetifi örökös földgyéböl ajándékozott

egy ház helyet, e’s egy Nemesi ülést, Kuchurd vi~

zéböl eredö balas tóyal egygyütt, а’ Уйгас11Кёр1а

lan elôtt, Batur Ur Prépostya, Iván’ Eneklöje,

Egyed Kinxs~Tartója azen Kápxalannak lévén. “

3̀33331'

1277. Már a’ Kochordi hidaktól vám‘szedetett, e.’

x'nint~ Cháholynakv leírásában iáthatni. `

Az utän а’ Cháholyì nemzetség bírta, -kinek Ка!‘

1599. Mácha helységnek elpusztításával megnépes

._'sítetetß a’ mint Mácsának leírásában látni fogjuk.

1466._"Báthory Andrásnak, és lstvánnak egész

helység Kiraílyi adománnyal 'adatott, de birtokában

nem léphetfek Cháholiaknak ellen! mondása miatt.

‚547. Cháholyi imrének‘ мну: на ággá :amén

ítten- is béiktattattak.

Athd Magyar nemböl eredett Ponfith Grót‘ eleje vala. `

1658. Melith György irren Kastélytépitett, és azt v

Melith Péter Aóttsérnek ha yta végsö rendelésében.

y1569~ Kapy Katalinnaî ` ' 

1727. 3
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1727. Szathmári Bencze Sámuelnek~is résiz adatot:

benne.

‚ ‚77. Porháza régi puszta Clan’álosnak szom

izédaágában, mellyet

1451-` Báthory István elfoglalván, Vetéssy, és Káv

rolyi Nemesek tanú „мамы eránta télenek.

§~ 78. Заем-Магии inost puszta , haj'dan falú ‚

az'Lcsedi láp mellyékén, erdöböl, kaszalóból, és

szánló fòldböl áll, inkább homok ‚ mim мы: fóld,

mellybe а; erdö szaporítás véget az Uraság tölgy

makker vettetett, Az fel знаете}: nyír, tölgy, nyar,

és cserfákból ‘Ш, és~más mindenf'éle rélì, és gazallya

Гей‘ találtatnak men elég si'írüséggel. "Filalomba, lévén,

öz k, farkasok, rókák, nyúlak, fajtok, és (‘сухой

lëkják. а’ ‘láp óldal mind nemzö, mind Ymenedék he!

lyet adván néklek. Ezis a’ СМ!‘ Károlyi háznak örök.

Sége.

Régeńten Sz. Márton tiszçeeségére fundáltt’ Klas

' tromhnz, vagy Apálúrsághoz шпион, melly Sçz’rvçz’r

‹ Monoslrának neveztetett, de mellyik Szerzeté lebetett?

nem tudatik. _ ‚ —
x

Kéxség НИЦ ez-is a’ Тай:- járásban elpuszlńlván,

Világi kézrd где“.

15.23. Elleus. bírtokossa .Guthkeled nemböl valg

Zathmári Al-lspány, ezen Monostortól Szent-Egyház

делаете!‘ mondatott. I. Rész. §. 152.

‚ Y

1200. Tsak ugyan Сим/“1:11 nemböl lzármazott

»Báthonak n? Sár‘vári Монолог"! egygyütt birták, a’

hol Szent Márton népes helységnek, Sdrva'r- Monos

tra_ pusztának íratik, ’s Eger erdeje említetìk. _

1415. Lossonelzy ’Sigmund elf‘oglalta» azért: hegy

ö “Не Báthory László, és шип а’ Törökök ellen

nem тетей; de мёд azon Eszt. Ersébeth vKirályné

д nekiek типа àdatnìfparamsnlta,

1425.



1425. Baithory Is'tván, Benedek Tamás, Mihály ,

‘в Bertalan й] Királyi adománnyal bírtokában meg

erössítettek.

l

1427. Gachály Tamásnak, Tamás ñának azon rész

oda itéltetett , melly nénai Lászlóé Elleus fìáé vala,

és Mihály, 'és László Kusalyi Jakch Iltván Бай ánol

birattatott. ~

Az után az Ecsedivárhoz kaptsoltatván, v-ele azon

egy Ural: esmért, a’ mint Есзефпей1е1х’йзйЬап1ёшЗ‘.

lehet. \

`

II. А’ Ёгаипд  кал járásban.

§. 79. Tunyogh, Magyar falli, f'ölde.: Ur'aì: Gróf`

Károlyi ház, Когда, lllósvay, Sziics, és több Neme

sek, lakóssai Reformátusok , kiknek kö Templomok, ’s

Prédikátorok van. Fekszik a’ Szamos parten, f‘öldgyei

vböven „так, sok réttyei vagynak, erdejek mints-,nad

dal pótollyák~kî ezen sziikségeket.

1555. Thunyoghy Gergelynek fia Miha'ly Thunyogh

`. helyßégne'lKf'clét, mellyett lllonn, Bagich, és Bagur

Nemes Aszszonyoknak hit részben, és leányi negyed

.ben által adott vólt, de per folyás által tölök viszsza

vette , által adta Cháholyi János Mesternek, Péter Её

nak, mint közelebröl való attyafìának Kárply Király

' el'c'itt Wis’segrádon’.

1578. Daróczy Zilk Márknak , Andrásnak, és Im

>rénelt ezen helységnek fele Kira'lyi adománnyal adatott.

1580.' Határjai Никак minden határozás nélki'il.

. 14.19. Cháholyi János, és ÍLászló az íte'l'c'i Királyi

Udvar eleibe ldézték néhaì Orosz Miklós Leleszi Pré

postnak, és Királyi Al-Kantzellárnak attyafìait: hogy

Tunyoghi rész jószágokat Klára Testvéreknek, Kis-Zu

дата]: neveztetett Péter özvegyének képzelt hivség

telensége áltsl igazságtalanúl a’ Királytól felkérte.

1421.~Ugyan„azok yTunyogon Orosz nemzetségnek

mînden gyümölts termiS fájit levágatták. ’

l ' r I
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1547. Clxáholyi Imre'nek leányi meg fiúsitatván

ezen he'lysé ghe-is béiktattattak.

_ 1592.4 Nagy Kállai Leökös Lì'írincz,

1650 Kozák, máskén Rácz János, _ _

1717. Когда Mìhály benne részt еду та1отша1

Királyi adománnyal nyertek.

1'25. Géressy ’.Iáncl, 65 feleiége Tunyoghy Ersé

beth egész h.lységet, '

1758 ‘s111111 Mainly, 111110., 111111.11111, M1116.,Ferenez еду Nemes Udvarhelyet, és 16. telket benne

Nádor lspányi adománnygl felkérték.

§. 80. Gfò'r-Telck, régenten Gyò'rgy-Telelfe’,

Magyar falú a’_Szam0s parten, birtokossai: Gróf1 Ka'

roiyi lìáz, Grói‘ Teleky Jósef'né , _lllósvay, lrinyi, Pa

ltay, Uray, Filep, Radványì, lftubinyil _Gersenyi, Dom

b“ády, és mások. Lakósiai Reformátusok, fa Tem»

plomok, Papiok v`an. Határia két nyomáabéli, öszi,

_tavaszi vetést meglehet'c’isen, ré‘ttyei elég szénát terem

111k. Határán jönïle a’ Szamos v'izébe ama nagy köl

t'séggel készültt árok, mellyet СМ? Kárplyi Antal ké#
ßzittetett a’ végre: hogy a’1lápról ìa1’ Szamosha szivá

roájanak a’ `vi_zek. Piattza Szathrnár.

1555. Cháholyi Sebestyén Cyörgy fiának adta.:

h-"gy abba ártatlanúl tölthesse meze1 életét, és aat

Gerg  Teike'nck nevezte. Lelesz. Кии". ` ‘

1580. Még ~Chálwlyi György bírta, a’ mikorl mái

népes helység vólt. . '

151,9. Ma'cha helységnek el’pusztítása'val îobban'

„держите“, а’ mint Mäcsának leírásában látni

fog)uk._. ‚

1546. Peökry Pálnak, 1'

1659. Kapy Kla’rának.is rész jószág adntott benne.

_ _ § 81. Ökò’ritó Magyar fal1’1 . hírtoknssai: 5211116

„y1 János Fel-lspány, Lukácsi Ferencz, Báró Barkó

1 cziné ,
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aîné, asm-gy Wnkay Lászxóné, Káuay Amal, 1116s
vay, Kormos, Szaplonczay, Becsky,l Rapolti Nagy ,

Szemmariay, Mátay, Gulácsi Nemzetségek, földgye

igen termékeny ‚ sok szénája van а’ lápokon, lakó‘ssai

leginkább Ry f‘ormámsokl МВт!‘ derc’k k6 Templomok,

"s Рама!‘ helyben. ` '

1552. Midön Nemes f'érjfìak ‚Иная, Iakab, An

drás, Mihály, és Mlklós Mesterek, Kulch¢=y Dienes~

n k fiai ‚ Ukurz‘lov, és Uhurz'tov- Etety‘- Kudya hely

ségeket, és Mac/za helységuck f‘elét Domanhldy Mxk

Юта!“ Miklós fìának megölettetéséért, az'ö Íìaìnak,

és teslvéreìnek Юта! adnák, Tykudy `Péternek Amade

iiának, mint Király emberének, és Tiszces__Miklós

Papnak, Váradi` Sz. Egyház Karja. ,\ és Заем: Udvezà

tö.k Olta'rja igazgatójánakjeleu létében, akkor- bému

“так néhai lV. Béla Király ideiében azon helységk

röl költt határ Ievelét, melly e’képpen vala': ‚, |256.

„'T'Eszt. Tyr/rudi pusztának határja Panty, és Sazld

‚, helységekkßl, onnét а’ Bolkani'úton, és а’ Bol

„ hannah szegeleteìn, déli részröl egyenesen~Hapu

„ liana, onnét‘Eger ré'ttyére, onńét Луну Eger/lez

‚‚ Ana halas tó körül ,. melly egészszen a’ Klastrom

„ Íioz tartozìk', ormét Kerclfteancli а’ \közepén,' 'és az

„ Aruknak vége'n egészszen a’ Zamusìg, a’ hol Ha

„ tárjok végzödlk. “ Költtt Sz. Jakab Apostolnak ny/ól

tzaoján‘, m52 Eszt. Tisztes férjfiak Fnlep'Prépost,

Невест!‘ Fel Olvatója., László Eneklöje, -Gergely Kinks

Tartója Kanonokjaì, és Mesterei a’ Váradi Sz. Egy

háznak iidvösségesen Lévén.A

Í ‚

1595 Dománhìdy nemzet‘ség birra.

1599. Cháholyi Bienes, és lstván Miklósnak Байfem „кодами mind а’ не: òkö‘rimnak, am; ukurf.. 'l

tov À Etetykuáyának- is.

é '1425. .Báum‘y Iswámak, es Andrásnàk Ьеппе

r sz, '

1448, Lónyay 'Andrá_snakis benne rész Hunnyady

János Огней; Fö-Kormányozójának adòmánnyával

„шт. V61: ez ,Beregh Va’rmegyei Követ 1447.4”

Dudai



Budai Orsza'g gyiilésére, mîclö'n Hunnyady Лампа}:

Budal várát gondviselésére bízták.

1449.> Dománhidy György birtokában' й] Királyj

adomány mellett megerösí‘ttetett.

— l

‘_ mond, Györgynek нашем: osztozkodtak. ‘

.l ‚ _

’ 1515. Ungaì Hajas Tamás,

1517. Gúthy Ferencz, és Imre,

1562. Suhó Ferencz, é's Sukán Jánol,

1524. Kürthì Pogrányi György,

1650. Chapy Sófìa, és Мог-‘доку Imre, \

‚ 1642. Laskay Jáno_s. ^‚ `` v161.59. Jékey Andrés,

1717. Viszocsányi Sándor,

1729. Jékey Sándor, ‘ _ _

1750. Nagy Sándor, és Gyö'çgy benne részt K1

rályì adománnyal nyertek. '

I’

b

__ §. _82. Ma'csa fellyebb {т helység, most равна

Oköritó melletr. 1

1552. Kölchey nemzettség ‚511111 В6тйп111(11а1‹па1‹

‘fej _váltságba fele által adatott, mint fellyebb.

_ 1599. De azt Chäholyi Dienes , és István. elfoglal

МИ, és a’ lakóit шт megnépesített Кос/‘та, és

_Gyò'rgy- Тай/‘е ‘helységekbe „шагами.

\
` ‘

1414. 1417. Felét Kölchey nemzetség. bírta. y

‚ 1425. Mär ринга. vólt, Báthory Istvánnak, és An

drásnak benne rész Királyì adománnyal замен.

1451. наша: járatni a’ Báthorialcl nem engedték.

1448. Lónyay Andrés,

1750. Nagy Sándor, és Gy‘o‘rgy egy részébe bé~

iktattattak. _

§. 83. .lïápóltuh‘uMagyar falú,_ Reformátusok lak

ìŕk, kiknek Templomok, Papjolc van, földes Ural:

ápolthi nagy nemzetség, Potsok, Kon-mos, Kênìiséay,

1  r .

` .

ì

l

l
\

1455. DolnánhìdyMihály, Andrés, Gergely, ’Sig->
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Erdélyî, Szabó, Kászonyi, .Gersényi , Sándorházy . és

îöbb Nemesek, a.’ Szamos'vize artyán fekszik, Найт

ja búzát, ‘tengerih árpát, Zagor, szénát jól tex'em.

Piattza Károly, Szathmár, és Типа-011.11‘. ' 

Bégenten a’ Rápolthi nemzetség bírta. l

‚ 1450.' Dománhidy-György, és László elf’nglalták

vólt, de Rápollhi Andrásnak, László Наша}: ’51gmond

\ Kinály viszsza adatta.

1590. Rápolthì Nagy Mát-yásnak ,_

16oz. Ezen Vármegye Eel-lspánnyának, _ y

1665.-'l`h1'1ry Sófìának, Várallyai Horváth Is'tván

TeIeSégének, Máriának Kende János hitvessének, Thú

`l‘y Susánnának, és f'érjének Sándorházy Ferencznek

«benne rész »jószág Királyiadománnyal adatott.

— 1711. Rápol'thì Nagy `Раб!  is ezen Vármegyének

"Fel Ispánnya. vala. ‘

. . 84. Pommlma, Magyar, Oláh, és Orosz Ра

lú, l'öldes Ural: `Szaplonczay Antal, ki ’föbb részét

Íbírja,> t'o'bbì hìrtokossai: Szuhányi János Fel Ispány,

Gróf Károlyi ház , Kállay Antal', Marsovszky Sámuel,

Súry», Ványi , Lázár, Kovács, Galgóozy, Bajnay ,

~ Szentmaviay, Czihere', és B’alla nernzetséâek , lakóssai

többen Беги-тёплый, és O Hitíìek, határja nagy és

sîk me`zö, kiterjed az Ecsedi nagy lápig, búzát, ten

gerit, zabot, árpát, szénát jól ‘нет, erdeje nints,

’ de nádgya eléglSz'athmá‘r p'xattza. ‘ '

5

1597. D‘rágh, é» ваш идеи“ 1.111.111. l

1599. cháholyi mene» , yes шип мамаши fìaì ‹l Ekey-Tyukodia helységét elfoglalván, Aannali lakóssait

Ponesalmára ‘szállilolták

l' 14`23._Báthery lslyánnak, él An'drásnak , '

1449. Domahìdy Györgyhek henne ŕész Királyi/

‚ adomápnyal adatott. .

4455. Domnhìdy Mihály, .Andr-fis, Gergely, {$5- '

mund, Mìklós, Gy'o’rgynek Бай benne osztczkodtak.

` ‘ 1515.
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1515. Ungai Hajas Tamás,

1517. Gú‘lhy Ferencz, és Imre, ` .`

1562. Suhó Ferencz, és Sukán Jánol,

161,2. Kapy Sándor, és András, l

1624. Nemes~Kürthi Pogrányì György,

`1650. Csápy Sóña, és Mosdossy Imrc,

1659. Jászay Mihály,

1687. Rápolthi Nagy Pa'l,

1729. Jékey Sándor, és María Radich ’Sigmund

felesége.

1750. Nagy4 Sándor, és György benne rész jó

sza'got Kirailyi adománuyal nyertek.

§. 85. Sa'lyì Magyar f‘alu, Reformátusok lakják‘

kìkne'kf kŕi Templomok, és Prédikáforok van , birtokos

sai: Domahìdy László ‚ Sulyok, Maios , Biró, Kolláth,

Marlovlzky, Uray, Balla, (Horváth, Gerzsényi, Ai

ta’y, Maróthy, Rápolth'i Nagy, és Eötvöi Imréné.

Földgye Fekete, ió termékenységü, erdeìe nînts, ha

пот а’ Szamos vize mellett szép gyümöltsös fkertyei ‚

piattza Szathmár, 65 Károly.

1550. Andrá's, 65 Desseu , Imbregi Dienesnek Бай

,Sály helységet'Pétex-rel, Abrám fìával, Katha nemböl

valóval, Cháholyi nemzetségnek elejével Vassian hely

légért eltserélték, kik által a’ Csáholyi Uradalçmho

lsatolraton. _ , ~

1 1541. Peökry Pálmk ьт rész imag Királyi

adománnyal adatott. ‚

A‘1547. .Cháholyi Imrének leányi megñúsìtatván beu

пе béiktattattak. ‹ `

I .

1558. Soós János,

1561. Karansebessi Nagy Mátyás,

16.10. Laskay János, 1 '

1642. Báró Kámlyi Адам benne ген‘ ‚

1665 Vasi Máx-ton egy Nemes ülést Kira'lyi ado

’ mánnyal nyertek. —

5. s6.
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‚ mánnyal adatott.

‘
\

§. 86. Pátyod ТЫ falú, birja'k Eötvös Imrë‘né,

Domahidy László, és ’Sigmond, Gcötz Багет: Kirá

]yi Tanátsos, Majos Jósefné, özvegy ‘Кейс! Jósefné,

Galgóczy Imre, és Simonyi István. Lakóssai Kateli

kusok, és Evan-geliknsok; határja Её‘ nyomásbéli, bú

zát, tengerit, árpát4 szénát jól terem, piattza выш

inár, és Károly.

1596. Pátyody Вам‘, és Ambrus bírták.l

1498. Rohody Pétemek, és feleségének Eux-y Er.

sébethnek,

1501. Zoltán Jánosnak,

1504. Zoltán lstvánnak, és ,Fereńcznek ›
l1549. Báthory Andrásnak benne rész Királyi ado* .

1580. Nemes Ègry Anna egész rész iószágát РА
tyodon Balog lstva'nnak, és Jánosnak 104. Vforintba. el

zälogo'sította.

1667. lGróf‘ Lónyai'Margit, Gróf' Csáky István há

'm мм Szinyér-Várallyai némely jobb’ágyai; Mikoiay

Bóldisárral Pátyodi jobbágyokért eltserélte.

1665. Wa“ Майкоп egy Nemes Ud‘varh'elybe,

1724. Bagossy László az egész Pátyodi pusztába

béiktattatott, melly àz шёл népesìttetctt meg Tót la

kósokkal.

§. 8'7. Angyaloe Magyar falli, birtokossai: Dîô- ' у

szeghy, Kerekes, Domahidy, Байта)’, Gróf` Teieky

'Jósef'né, ВАМ Barkócziné, Szuhányi János, és más

Nemesek. _Lakóssai Ref‘ox‘mátusok, Templomok, Papa

]о1с‚"а5у0п;{'е\‹52й1с а’ Szamos И" mellett Csengen

hez közel, határja három nyomásbéli, tìszta, és Ми

szeres búzát terem, тайна hëlyben, re’ttyei yjó szénát g'

птицей, erdeje nintà, pienza Szathmár.

Régenten a’-Cháholyi Uradalornhoz tartozott.

1581. Balk Чаша Cháholyi Sebestyém'iek МНЕ: ‚

“'azokon ‘Цепи sóját Angyalo’son elvìtte.

1545.
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1545. Borner'nisza Boldi’sár, Cháholyi Ánná На‘

jedon leány, és Tardy Mihály’Királyi adomány те!‘

lett Angyaloson béiktattattak. ` ›

1547. C_háholyi lmrênek lrányi, \ _' _

_ 1568. Melith шт], Pál, és György,`mint Chá

holyi Annának НМ , ’ ’ v

1569. Tardy Dorotlyzsl,> Sulyok Istvján , és Камни,

l ' 1592. bzentmiklóssi Pongrácz Gáspár hasonlóképen.

§.' 88. Tyulfoa7l Magyar f'alú, két fordulója van, l

gyon, öszi, tavaszi vetést jól terem, kaszálója a’ lá

pon sásas, a.’ шефа jó, ‘Не! határá lévén, a’ 14p

szélén egy nagy váìás tsináltralòtt ez ею" 67. es'ztenf

d‘ökkel egyenesen âzoń áro-kba, melly Ecsedtöl a’

Gyö‘rteleki haAtáron egész а’ Szamosba ‘темп, тепуей

az árvizek а’ haszon hozó fi'ildekröl tsak hamar lesza

ládnak , lakóssai Reformátusok, téglából épüllt 'temi

plomok vag‘yen. Földes Uràì: Rápollhi Nagy , Uray,

I Szailay, Gyene, aionkivül sok Nemesség lakja.

R‘égenten két különöá helyse'g ‘(ВНЕ Tykud Моё- `

temi Tfulltod», és Egyed-Kúltya, mellyet a" régi ш‘
datl'an írók шуму - Kudyja’nah, ' az ntán vEke  Tyu'a`

Íiodna/f nevezlék.` .r'

6l Eáety -Kudyel hogy regenten Kul‘chei neńiz'efse'gé

V I, ` S '

1552. Dománhidy hemzetségnek’f’eì váltságban ál

tal adatott, azt Ököritóńak leírásában Мин!“ a’ hol

Tykudy Péter, Amadénak ña említtetik. "

` ‚ 1580. Tyukódot Tynkody Lászlô _; Jakab, ¿s azoka`

hak rokoni lstván, é's Andráè bírták, és annak bitto

kában й; Királjyi adomány mellett megerösítettek.

1589. Ersélnnlr,l és Anna testvérjekkel osz'tózn’

kodtak.'

l lags. Erl-1,110.1 Domáhhiay Mudómk 1.1m..

’ ЫЪап/ van. 1 - ' ‘
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|599. Dcmahîdy Miklós Miklósnak fia Perben Го;

»Ia Cbáholyi Dicnest: högy Elfe Tfulfodjaê helységét

elfoglalták, és a’ lakóinak egy részét akkor megnépel

sílett Porcsalma helységbe шпионаж.

Ацоп Eszt. az E'x‘délyi Fejérvári Káptalan bizo

nyltó Levelet ада“: hogy Tyukody András Pálnak fia,

és Tyukody Amadé lstvánnak fia, Nemes ‘Tyukodyì

Margithy aszszonynak 6o. arany forîntba. a' leányi ne

g'yedet kifizették.

1406. Eöry Amhrusnak, és Bálintnak. ben

1424. Kazai Kakas Miklósnak, és Kazoni

Domokosnak három telek,

ne rész ,

Pogány

1448. Domahidi Györgynek Tyu‘kodon,

~Andrásnak Ethet -Tyukodján ,

1449. .'Iármy >Laîsz‘lónak ‚ Ramocsaházy Tamásnak ,

Lónyay ‘

Sadányi Tamásnak, és Santhus Miklósnak\Tyukodon`

rész Királyi adománnyal adatott.

1476. Aá Tyukodi, és ига? Nemesek megalkudtak

а.’ yìllongásban vólt szántó fôldgyeik eránr.

1514. A’KTyukody Nemesek a"pártos Keresztes

paralztokhoz állottak, és azért а’ jószágok Báthory

Andrásnak adatott. I. Rész. §. 58. ‹

1544. Peökry Pál-is Kírályi adománnyal részli'

nyert. Vólt ez azon Pekry Lajosnak Báthory Ersébet.:

_ il'Sl rszi'íletett fia,` а’ ki mivel Ferdinand кашу: illet

l'en'ůl tsúf‘olta, Gréczben‘, és` lnsprukban hét имел

deig fogságban шпагат

1550. Ногу Changer й! mellett való, Chengcf

xitra menö, Mz'ha’ly .Ia/sab мну; :ájáu Куб f'öldek,

Haldßzó- Tó táján Куб mezö, és Varadicstó hala» tó

а’ Tyukodi határhoz аноним!‘ степени. n

166.5. Sófia, Várallyai Horváth Выйти!“ Mária

~ Kend'e Jánosnak, és тьму Susanna, Sándox‘házy Fe.
Y идете!‘ feleségei Tyukodnak részeibe, I _

Y 1750. 



1750. Nagy Stindor, és G yör Elie-T >lfdegész helységbe béiktattattak. у gy fu oo

. 89. Bz'irgezd puszta Tyuldod mellett, azéri

Tyukodnnk éiszak. l'elöl való sor úttzája ßúrgcsdnclt

neveztetik. .

1546. Még oépoo h'olység von, в)’; zdnelf 11o.

tutt, és benne Вы Nemes Udvarliely Peltry P‘álnek

Kira'lyi adománnyal adatott.

§.`90. Ura falú, ez el'c'itt bellyebb feltüclt а’ Krasz~

11a f’elé , de azon Ник!‘ árja'láppá téve’n határát, el.

nsztúltt, a’ régi Templomának fenék мат n1ost~ìs

jól kitetszenelt , az után mint pusztn úgy használtatott,

m'egint а’ láp szélin helységgé мы; gyülevész 016.

hokhól ё“, kiknek Templomo‘k ‘так, szomszécl ВНУ

ségbe'n járnak, llatárja tetmélceny, mindenféle vete

ményt, és sok sásas szénát terem a’ Ир mentében,

nádia, és csikászó helyei ,_ mellyekböl téluek idején а’
l v'idékeb is részeltetik. ,Birja most-is а’ liti ágon ‘11115

z5 Uray nemzetség, _mellyv innét уезд! пеуегркёг, és

sok érdemes Al-Ispányokat, és Szolgabírákat- ада"

ezen Vármegyének. l. Rész. §. 165. 165.

1414. Egészszen Uray nemzetség bírta.

1476. 'l`yuko1l_,V és Ura között a’ villcngásbán léi-ö

határok eligazitattak a.’ 'l’yukodi, él lU'raì Метель

között. `  ~

1 y1551. Ногу Kz's- Ballfán Её: fordúló az Urai ha

tárhoz ‘аноним, elítéltetett.

1642. Báró Károlyi Ádámnalt benne re'sz joszäg

Kìrályi adománnyal шасси.

§. 91. (Junger Magyar Inezö wir“, regenten meg

cr‘c'issitett K'astéllya vala, mellynek helyét most is Kas.

ie’ly dombnaît nevezik, iiëpes'sëge 550. gazda, éjszak.

ról a’ Szamos vize ‘Кит, а’ in'e‘lìyen a’ Уйти: nagy
költséggfl álló ‘hidaft tart. Кбит‘: és Pátyo Щит:

Рейды!‘ Puszta~ldnossì, igen jó földgyl van, mellya

` - nek ,
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hek , 65 Csel'lgernek 1'81де5 Uraî: C‘róf' Teleky, és Kä

rnlyi házak, Báró Barkóczy Ferencz özvegye, Kblche‘i`

'Kende Pál_ maradéki, Eötvös Lajas, én Klobusiczky

Tzìtzele Eötvösllmre özvegyei, Kállay Leo, és Jósef',
lìápolthi Nagy Ferencz özvegye, Szuhányî János. Fd

garassy László, Je’key István , Ura`y ’Sigmond, 65 Fe

rencz, Ujhely Antal, Когда Ferencz, Becsky János,

Маму , Biskó , Osváth , Hadady, Belényessy, 's (БЫ)

>Nemesi nemzetségek. Lakóssai Katol-kusok, és Rlef'ori

mátusok, mind a’ kêt rendbélînek Temploma , a’ Ka

'tolîkusok montani Papia Jávorszky Sándor Sz. Ferencz ‚

Ве11д6п való; három nyomásbélì szántó földgyei, 65
réttyçi teru'nékenyek,y piattzozása Szathmáron, és Кё

rolyban, malma helyben, dohány termcsztésröl hires.

_ 1217. Eszt. mär vagyon róla 'emlékezet I. Rész.

5. 122.

125g. Még a’ Zathmári Kîrál'yì VVárhuz tartozott;

mert a’ Kîrályî Kamari Lçvél>Tárìábgn van.bîzonyitó

Levél: „ Hogy Dienes Nádor Ispány, .és ZqunukìvFö

‚, lspány elött pereltek Grtáf Году!!! Kat/lai n_emböl

„ való .'Mátyás, 65 Miklós Chengu‘erí helységböl 'való

‚, Zathmári várnak jobbágyival két ekényî föld eránt,

„ 65 úgy megalkudtak: hog‘y Ponyth azon f'öld-eket

l, Mátyásnak‘, 65 Miklósnak engedte, 6k vìszszont ‘Po

р nyt/znak Chenguerb'e adtak еду NemeS üléspek való

‚‚ helyet, 65 egy malom helyet a’ Zamus vizének ösz

'„ Ye folyásán. 125g. Eszt. "

v

i '3

Ezen Pvnyth Gróf'nak Jakab Ga, m86. Eszt. mí

` dön Pál neviì Tárnok Mester Chchi nevi’i falút el~akar~

ta 11316 fqglalni, a’Tárfnok Mesternek fejét vette.

‹ »522. ‚шт Erdélyi Püspök 5’ Csengenieknel‘c
kül'ónüs lgápohlál;y építeni сердец : ‚, Mí And'rás 151611‘

‚, nek, _él az Apostoli Széknek kegyelm'éböl Erdélyî
„ Püspök adgyuk eualékerz‘etì'ál, kiknek ill'ìk: hogy Mi

„ gondolóra ‘vévén а’ Chengeri népnek ájtatosságát,

‚, 65 az .ö lelki hasznokra vigyázván János Mener, На

‚‚ nìssy Péter fiának aláaatos kéréséx‘e, és áitatos ese

l _„ dezé~
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„ dezésére kiilönös kegyelmünkböl megén/¿edtük- ‘току

„ Chenger helységben iából Kápolnát az Пакет liszte~

„ letnek lnevekedésére,/ Sz. Margith tisztelrtére épi:

` „ teren anya. Teriaplomnak sérelme nélkül építhes'sen,

„ úgy :,hogy Sz. Margìth Templom'ának Рама az em'

„ liteit Kápolnának Tisztyét vìselvén, mìndenkor azon i
„ Кёро1ра említett Sz.l Margith Templomálfoz, mint

„ anyáboz ‘анонса, a’ mint régtöl Гербы maga.

„ Changer helysége-is azon Templomhoz tartozandó

,‚ vólt, azt hozzá Lévén: hogy ha említett János Mes

,‚ ter, ‘аду az ö maradéki, avagy 'anyafìaì más Pa

„ pot azon Kápolnában rendelnének, azon ìussokat,

„ mellyel a’ Kápolnához tartottak, azonnal elvesziltìék.

‚, Köln Fcjérváron Sz. Katalin ünnepének viradóján. “

155:1. I. Károly Király Rezegéröl adatott adomá.

nyì levelében Chengery Miklósról, és Járìosról, Fé.

ternek Байт! emlékezik, а’ mim; Reszegének îeirásában

eléadtuk. ‘ ‘

v1404 ’Sigmund Kirá‘ly Csengernek mezöségén Буй

lést канон. l. Rész. y§. 49.

|414. 1420. Már a’ Cháholyî nemzetség bírtn, a'

mint Cháholynak leírásábzm lámi. -

‚429. cháhnl‘yi János, és Lás'zló .ai Királyi ado

mánnyal benhe megerösítèttek, a’l hol Csenger máx'`

mezö városnak пение-11%.

\" _ f

1445. Cháholyi Annának, Péter leányának,

_1446. Magdolnának Cháholyi M'iklós özvegyének,

benne rész, ' ’ .
_‚476. гоцуяпымк (Potentfanae) crháholyi и.

nos özvegyének а’ Csengeri vámnak fele oda мышц.

1497. Cháholyi Veronìkának Dobó Domokos özve

gyének-is Ьсппе’ rész adatott. .

|7550. Chîholyi‘ Imre birtokossa Ferdînánd'Kîrály.

пай hive lévén, Zápolya» János Csenger. várossát Pe

kri Miklóknak ajándékozta. —  ` '
.K .

I чьи.
Y
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Vólt ez Pekry Ján'osnak Testvére'; а’ kik a’ Törö= _`

kök 1521. Eszt.*elfogtak, Török vallásra kénszerítenék,

de а’ Mohácsì v_eszedelem elött vagy Её: парра1 által

szökött а’ Magyarok мышь‘, és ц: мат elején el-`

нет. De —

1552. Pekry MìklóB-lsfPeŕényi Péteŕt‘ely бане 52111‘

véń а’ levet, midön Solymán Török смешайте!‘ Маяке‘

letére тетей, és ez öket Мнений" letarloztatni

Мина, védelmére lkxn‘çlótr штат, minek utánna та

ga elött egynéhány .lantsáx‘t o’ más világrmküldört

тыла, öszve kontzoltatoti. Istvánß‘y'.' ._ ‘ , ‚ r

$45. ‚647. 1551. сыном ЬЬБЁЫМ 111’. ¿ggá

tótetvén, а’ Caengeri Штампы-19 magokévá tec ék.

1547. YPan'tollázl Horváth `Clyòrgynel'c l'xárom telek, 3

154g. Báthory Andrásnak réfsz jószág, `

_ 1565. WeszPrémi 'Szabó Bálintnak egy,h Nemegsi

Udvarhely Kix‘ályx adománnyal adatott. „ _.

1568. 1579.1s1vá1ì, Pil, Péter. Meìith György..jl

` hek ,__ -Cháholyi 4Annáçól, Imrének 'leénygítól sziileleti:

Бай а’ Clengeri jószágban" Királyi ddomány теней ‚

meger'c'isíte'nek. l

n l”.

l “f '
1575.."Cs1éuke Kelemennek egy telek; ' l _ '

I 1576. Nagy -Szántói Bognár Pálnak egy Нет!

más', ’ ' . ’ '
Ã 1577.'. Zudrol Éeszpré'my' Bálintnak egy' telek,

1655. Csenger várossa‘ рыдать minden dézmá,

‘Kîrályi adománnyal ,

f 16h59.- Kâpy Kl‘áräńak rési, _

i672. Divényì' Ferençznek azon rési, mellyet Pévi

chy Anna Melith ’Sigmund _özvegye bírt. '_ _

1739. GrófTeleky Mihálynakiis rész aäawtt benne.

§ 9a. Csenger- Ujjìzlú az elöbbeni värosnak sznm~A

szédságábanz lakóssai. Ó‘Hiti’iek, és Reformálusek,

kiknek helyben Papiok, Templomok, határia. hasonló

a’ Csenge'rihez, és igen jó, hanem az árvíz j_afrja,

` l я ат:
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...am medi.. elég van. веда 11111111111151111201 «этими ’
_Csenger-varos'11á1111k,l mint hogy «hoz tarwzgtt, hanem

1547..a" сьаьыуа leányok на ággá “мы, ezen

helységbe-ìs béiktattautak. `

‚ 1747. Gwm‘eleky Амман rész 36m-g Királyi.

adománnyal >ndmqtt benne.

‚ ‚ ~ L  '

Mostani f’öldes Urai: Gról' Te'lœky Jósef` özvegye,

Gróf'Degenf'veld .Maxim1l1án, Jékey lstván„'0svá1h'Ger

gelyne', Uray Györgyné, Мина Gáspár, Vályì Györgye

né ‚ ЩЬе1у1 Antal ‚ Szuhányi János, Когда Ferencz ‚

és Koroknay. ` » ‹` ‘ - ›’-'

§ 95. Bages, Magyar és Oláh falú, bírìa Ва

gossy János, Швей _lakó helye it: vagyonglakóssai
Orosz egygyesi'iltl:v Katol‘kusnk, ,kknek f‘ából épi’íltt

Templómok, és "Rcf'ormámsok, kîknek КБ tornynk és ‚

Templomwk van, Szántó‘f‘ôldgyei három nyomásbári

termékenyek, legellöje rréttye sok.

А’ régi Чипы-19 vìrägzó`ßagossy nemzetséglöl

velt-te nevezelétfn‘lelly a’ сгог'кааыуа házzal ‚ Ve1és.'

sy , és Csomaközy nemzetségvkkel _a’ Kaplonyi törsök-`

böl sz'ármazott, mellynek régiségét, ’s atlól зад-та‘
zásri: Kaplony he ységnek leírásában eléadtuk. AA’mint;

af Vármegye Levél' Tárában k1te1szik, már '

1554. Eszt. Budán Sz.'.Máthé ‘Apostol napián I.

. Laia-s Király Nemes f'érjliaknak, Pál, Mïklós, és 1.6¢

rincz Mrestereknek Vetéssy Zonga Péter fìainak, és Ba

gossy Simonnak. János figínak, és azok maradékinak

ада!‘ ollyan szabadság lévelet:`l1ogy а’ gonosz tév'c'i

het -magok helységieìkben, és jószá'gaìkban~magok,

vagy Tisztyeik által megítélhessék, magok рейд; mín

_ den Egyházì . és Vilägî blráknak,_Vármesyebédekntk

tudni НИК, és Va'rosbélielmek, 'azok lspánnyaìnak, él

Szolgabirájinak itélö hçtal'mából kìvéve идущий, és

I_supán tsak ‚а’ Kìrályì ltélö Udvar eleibe i'féztethesst

nek, ’s‘ ottan itéliethessenek. Melly szabadsági'kat

' I

1593.
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1595. Maga hîvének Bagossy Mát‘hénak, Péterq

Simon lia, János fia fiának, és az ö attyának nevezett

Péternek, azunkiv'iíil M|há|ynak`, Lászlónàk, ésY más

Pélernek , az ö ro‘koniknak _, Miklúsnak, és 1.61'1ncznek,

Vexény Zmga Péter fìainak,~és osztá1yos ,attyafiaknak

réxvz-L'kre,` 65 `

140g. Nemes, és Serény férjfîúnak Ambrusnak,

Vetéßsy Lörimz fìának rêszé1e ’Sigmund Klrály két '

fìiggö pexsélzyeivel megeröLsítette. \

1405. Bagoson Kállay'János-is bírt egy részt.

1424. В gossy Pé1ernek, `Péler fiának, Bagossy

jobbágyn Bélmqkl Drágh György, és Sándri kegyet

lcnûl megverxék.

1429. Рад/ш, 65 'Но:гуи-Т5161‹ puszták, ‘Надо:

helységha, és a’ Bagossy nemzetséghez tartozandók

nak í1atnak.

1455. Ногу nevezett Has-zssú- Tekle", 65 Csalko

nya pusztákat, Folla f‘öldgyé: , 65 а’ Krasznai rézet,

meìgfyek'ßagos helységhez tartozandók, а.’ Csengeriek,

¿s Ujfalussíak hamlmasúl elfbglalták.

1515. Ногу К’анпа - 1615 ‚ Gerke  réte , ¿szl

Ízaími` rét., Kò'zép  rét, és Tóhát‘z‘- rét ‚а’ Bagossi‘ha

‘ах-011 helyhezœmek, tanú vallalás` téletett. —

1505. yA’ Rákos mezön tartatott Ország 'gyûléséh `

Bagossy Mlhály a' Királyì Táblánqk Bírájì között té

te1..k. ` '

1540 Bagossy István.` `és Sebestyé‘n Bagossi jó

Szágokba új Királyi adomány мене" megerössítettek.

À'A’ ‘бы’! nevezetes férjñait ezen Jeles nemzetség

nek I. Rész. §. 105. 165. 165. oléadmk.

§ g4. бы“! flń а’ Szamos partyán,`lakóssai

Magyarok Rgf‘ormáta valla'st tartók, és egygyesïilat

Oláhok , mind а’ két f'elekezetnek Temploma vagyon,

népesség'e 12o. gazda határa egyenes, éijermélî‘gll'ly,



’ 1611111 шаг: s1111gy1, Машу, ъщщ: , Рагу’, ¿1 в;

роМЫ- NagyI Urak.

'1548. DrÀgh,/és Balk- Marmarossy F5 -jspányok

perben idéz’ték Chágholyi Istvánt, Dienest, és Györ

gyöt, Sebestyénnek fìait: hogy három Oväri jobbá.

gya'ìkat megsebessitették. `

1408. сушу, 61511111111 11611111111 o1álg11'v1i1'1á

пак Hai bírtokokban ú] Királyì adománnyal megerössí..

иже!‘- '

x2. Sándri, Bélthleki Drágh Vajdának fia Dara

hy Janosnak Ovári re'sz' jószágát hogy igazságtalanúl

„подана, tanú vallatást téteteu.

1418. Drágffy nemzetség bírta.

1426. Da_rahy György, és János ‚ Béltheki Drágh

Cyörgyel, és Sa'ndrival ezen helységet magok Кбит:

ГЫОЕДОЦЁК. ‘ "

.1465.y lLuliçus.--Ta‘leke равна, Csenger és Óvár-i

Как"; haiár hányásokkal elmesgyéltetett. ~

1470. Csatóházi. Csató Gergelynek benne ré'sz jó'

Szág, l L y '

1485. Zakoly Jánosnak Chanádi Püspöknek, Al'.

bert és Andrés, `testvérjeinek egész helység Királyì

adománnyal adatott.

1579 Báthory Miklós egész helységbe ,'és Bátl1o1

ry Istvánnak az Ecsedi aíghóly utólsónak'iìú ágon mag

“а sz_akadván , R ‘

1609. Mezöteremi Vethéssy László~is egész hely

ségbe , —

‚ 1746 Ráthonyi ’Sigmond egy részébe Királyi adp.

mány mellett béikzauatott.

§u 95. Vaíés a’ Szamos partya'n népu helyse'g ,_

lakóssai Reŕ'orinátus Magyarok.. és egygyesi'iltt Ola'hok,

mind a’- két f'elekezetüeknek Papja, és köböl épi'iltt~

l'emploniaí. A’ Refoŕmátusoké igen régi, xnellyetE 1460`
i " . ‚ ‘1 Y ‚9%

t.
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Wethéssy Albert Weszprémi Piispök épített.. J6 ha

tára fföldgye egyenes, és тел-тыкву, а’ Balkány vi

ze délröl keresztì'il follya hatzírát. Földes Urai: V‘e-v

téssy Ambrus, Darvay Gábor, Szerdahelyi"Sig1/nond,

Ferencz, és László , Horváth Györgyné, Szilágyì Er

sébeth , матом“ Péter, Korda Islván, Kerekes (345

Párné', Muray Miklós és Lajos, >Szent Lászlóy István,

`e5 Ferenczné, Gróf Teleky Ferencz, 'Bakay Ádám,

Källay Leo , Bottka Lajos, Чай-аду Sa’ndor, Uray A11

tal , Kengyel Gábór, Patay Mihály, és Matay Urak.

Haidanâban ezen helység Gróf'Kristóf'nak, György

ñának hagyománnyából va’ Váradi Szent Egyházhoz

tartozott; de '

1241. Eszt. а’ 51га1та9 Tatár járásban elpusztúl

ván ; ‚ ‚ ‹ '

1265.\Eszt. V. {пчёл Király, Gróf Simonnak,

Andrés fìának , most-is {Щ ágon vírágzó Jeles ‘мы

sy nernzetség eleinek ajándékozta. ezen adományi le

véllel: ,‚ Mí István, lstennek kegyelméböl Magyar

‚‚ ßrszágnak iñiabb Kirällya, Erdélynek Fejedel'me,

‚, Kúnoknak Ura, adgyuk tudtára míndeneknek a’ kik

„ nek illìk: hogyy mink Váradi S1.. István Szent Egy

„ házzinakl Fôld’gyét, Vcty's nìevezeti'ít, mellyen épì'iltt

„ Sz. Miklós Templ‘a, e’á a’ melly Gróf Kristófhak,

„ György fìának hegyományából emlitett Szent -Egvy

‚, házra szállott, hanem most puszta, é's minden lakók

‚, nélkûl чаю, annak minden haszo'n vételeìvel, és

,5' és hozzá tartozandóival Gróf Simonnak, András Há

„ пай adtuk örökösön bírattandót, igérvén azon {БЮ

„'ért emiitett Szent Egyháznak, mid'c'in tetszeni fog

„ azen Sz. Egyház Papjainak, akár pénzt, hogy érette

‚ ‚, t'c'ilünk viszsza vegyenek, akár hoîŕy annak tserébe

‚‚ más >f'öldet adángiunk. Adatott сна]: helységbe

„ Minden Szentek Unnepe'nek v'irradóján, Urunk 1265.

„ Ещ. (р. 1.,)

1512. Kopoz Nádor lspánynak parantsolatt/yzírkl

László а’ Váradi Káplalan éneklö Kariának Вата, éq

l Sz. László Király Óltárának a1’> Székçs Egyházban Кё

Plánnya, inintl bizonyság, és Sisci Abráhám а’ Nád'or

» _ Ispány
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Ispány embers, Péter Mestert, Péternek Гид, és Нм

.,dungnak nev‘eztetett/Andrást, эмоций/Ш Györgyöt, El».
dusnak На“, úgy mint közelröl való rokonit Andreis'

аж, M_yke (Запад Vefys helységnek bírtokában úgy

béhrlyhfrztetrél'c: hogy nevezett Mfke, és Andráâ öl!

vegyeinek hit részéc kifìzessék 5o. gyräkban, akár pén

zi'il, akár iósz‘ágban ìllendö bets szerént,„Pétsrnelç_

.Zothmári Plébánosnak, és négy Szolgabíráknak itélle_

te mellelt, ké: meghaiározott napra, és akkor az özç`

vegyck az Ok-Leveleiket kiadni tartozzanak; ha pedig

a’ határ парка le nem fìzetnék , két annyiba marasz*

taltassanak , és`az özvegyek _hóltok цепей; Vetés hely.

Séget birhassák. ‘

1525.y A’ Váradi Káptalan velött osztózkodtak Ne»

mes f'érjfiak: Urdungnak neveztetett Andrés ‚ Miklós,

és Simon Байт‘, György Eudusnak fia , Zungának ne..

уедет: Péter, és Simon Jánosnak ña, a’ hol IÍ/clys

helység твои Eudus fiainak, ottan építeti; Templom,

мы pártf'ogói hatalmával. -

1554. l. Lajos Kîrály mitsoda szabadságot ада":

Wethéssy Pál, Miklós, és Lörincz Mestereknek, 20:15:1

nak neveztetett Péter fiainak, és marade'kjoknak _?

1595.\ 140g Ezen szabadság'aikat ’Sigmund Király

miképpen erössítette-meg? azt Bagosnak мышью

eléadtuk. . ' ` ` v

1566. Wethéssy‘ Lörincz, Péternek fia, саму“

földgyének nagy-részét Vetéshez, elf'oglalta.

‚ 1407. .Sigmund Kîrály, Tamás Váradi Kaptalan

Prépostyának kérésére,.azon Káptalannak Aszaló mezò

várossát aiándékozta. Hogy ezen Tamás Wenîssy nem

;böl való vólt, катит; mert
1 l

‚ 1416. 1420. egész Vetés helységet Wethésy Jakab,

és Tmás ‘(мы Ргёров: bmák, és а’ кягыуа мы

Udvar által-is helybe hagyott Weth'éssy nemzetség ága

zattyában ezen Tamás Va'radi Préposmak, ’s пение}:

Jakab testvérének tétetik.

1420.



1420. Csáky ‘Винт tanti „наш: tétorem hogy

Vetéssy Jakab maga Veréssy jobbágyit eröszakossan a’

»a’ fogházból kiszabadította. ‹ o’

1459. 'Vetéssy Miklósnak Királyi Level által lerige

delem adatott: hogy Zamos vizén уме: mellett hídast

állittson, és rév bért szedhessen.

Azon Eszt. Wethéssy Albert 'Weszprémi Püspök

lett. `

, 1460. Ötet küldötte I. Mátyás Király Olmutzba

Követségbe: ho'gy ott a’ Cseh Király köz bírósága a.d

latt a’ Fridrik Tsászár Követeivel békességetkössön.

1475. Azon Király ismét бы: küld‘ótte Nissa ‘vá -’

rossába: hogy ott a’ Pápa Követe közbenjárására. a’

Lengyelekkel megbékéllyen.

i’ 1486. Meg hólt.

1515. A’ Báthoryak ezen helységet Károlyi Tstván

Papnak magva szakadtával felkérték; de Vetéssiek a’

Károlyîaknak rokoni ellent álván , birtokába nem lép

hettek.
__ D \

1526. Vetéssy Mihály Il. Lajas Király Udvarában_.

lakott, a" Mohácsi veszedelem elött küldetett véres

pallossal, és ‚гнать Szathmár, Bereg, Kraszna,

Szólnok, идее a, és Mármaros Vármegyékhez: под?‘ —

a’ kato’nákat menél hamarább küldgyék а’ Törökök e

len. ОП költségül 25. гетто: kapott. l. вы. §. 64.

1549. Hogy Iváncs erdeje a’ Vetéìssi határhoz как’

tozandó , elitéltetett. '

1552. Zennyessy Lukácsnak benne rész adatott.y

1572. Mezöteremi Vetéssy János, Márton, Péter,

és László e‘zen helységnek birtokában új Királyi адс

mány mellett megerössítettek.

_ 1612. Kaszás ВАШ“: egy részt а’ malommal,

1616. Рейха István-ìs egy malmota’ Szamos vizén,

1625.
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1625. Kölcényesdy 'Péter-is rész jószágot benne ,_

Ha'ború nevezeti'i egész pusztával ‚ Királyi adománnyal

nyertelc, ellent mondván а’ Vetéssy Ей maradékok. .
/

1652. Azon Kökényesdy Péter tanú „мы“: té
шеи : h1gy'.Tò’visl nevezetü f'öld nem а’ Szathmári, de

a’ Vetéssi határhoz шпагат“).

1650. Kökényesdy Susánna, és Borbála, Pét'ernek,

Pál fiának Vetéssy Pottyìnkától», `Íánosnak leányától

sziîletett leányok, Szìlágyì Ferencznek,és Dolhay Pálnak

házas ta’rsaî, Gróŕ` Pálff'y Pál Nádor lspány parantso

lattya „мы: kénszeritették a’ Vetéssì (Щ ágot az 05:

tályra, a’ hol Vetés mellett felcvö Vetés-Kékcs, más

kép Háború nevezetiî puszta-is említtetikl

1651. Ellent mondván ezen osztálynak-îs а’ Ve

téssi‘fìú ág. `

1754. Vethéssy László egy Magyar' gyalog Rege

темпе]: tulajdonossa, nevezetes Hadì Vezér vólt, és

'VL Károly Csá`zár által Báróì méltóságra emeltetett,

de nötelen életet élvén, maradékot nem hagyott.

A’ 'többî nevezetes férjñait ezen régi J‘eles Vetés

sy nemzet-ségnek l. Rész.' 11g. 165. 165. úgy Gréf

Károlyiakkal еду törsökböl, amal hires Kaploni nem

böl valo származásalt, nem külömbben Zongának ne.

ищет: Péternek fìaiban, Lörinczben, és Pla'lban,

Mezöteremi, és Vetéssi ágakra lett szakadását, Kap

lonfnak leírásában már elé adtuk.

§. 96. y'Gy'ülvész ez elött falú, most

ринга, Ve

téshezxartozandó. \

-1515. Báthery György, István, és András, a’ Ve~

îëlsiek köztt megeselt vérség fertöztetése miat‘tfmelly

gkkor hlvségtelenség neme vala, felkérték.

155‘- Zennyessy Lukácsnak benne rész iószág

admon. ‘

1572.
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` 1572. Vet‘éssy János; Máx-1011,ì és Péter bîrtoka'

ban ú] Királyi adomány mellett megerössitgttefk.

1601. Mezö Szentmiklóssy Jánosnak. .

1612. Kaszás ‚Вышний‘, f

1625. Kökényesdy Péternekis rész ajándékoztv

‘он benne.

f § 97.l Сйёпуе: régenten falú, az ‘пёс! puszta,

a’ mint az Ok-Levelekbäl мышь, veré», és Биат

már Várossl köztt.

1541. Drugeth VVillermes Nádor Islpány Gclcnyus

mellett ezen Vármegyének közönséges gyi’ilés‘ét tarros

Ia. I. Rész. §. 48.

1366. Vetéssy Lörîncz, Péternek fia Gelényes

földgyének nagy részét ‘тете: elfoglalta.

1567. Gelényes helység'et Nagyv Mìhályi пешие:

ség bírta, és Domokosnak Zathmári polgárnak 2805

ba vetetçe. 1

1465. Máx~ равна, és а’ Vetéssy nemzetség bi1-to

kában vólt.

160g. Határjai Szathmártól megkülömböztettek.

§. 98. ВоЬ’МаБуаг és Olaîíh falú, а’ Balkány pau

>laks. mellett, azért régenten Bal/fun ~ Dobnak нечег

teren. Bìrtokossa „Сети, Ferencz, Császári, ’s Kirá

lyi Tanátsos. Lakóssai D  Hiti'iek, és Reformátusok,

mind а’ két vallásnak k6 Templomà, és Papja van.

Szántó földgyei három nyomlísbéliek, mel) eknek két

harmad része nìntsen a’ víz áradáàok al vetve, ’s

mindenf'éle veteményt meglerem trágyázál nélkiil-is ,

réttyei tágasok, ’s ió “Не: teremnek; kiteriedet: “аду
erdejc, legellôje вы‘. Nagy Ká‘roly, l(El Szathmár piaf

tzozás'g ` `  ' ‘

Régenten Bessenyeiek (Bissem') lakták, Шкаф

eredetét Stilting Bosnyak Országból teszi, Pray ha

zánkfîa pedìg a’ Kúnokkal, él Pqtziqatyzitákkal egy

детище!‘ mondgya. De ezek ‘ '
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M 1241. kétség kíviìl a’ Tatáejárásban шагами.

er1   ' ’ 1

.26.. v. им" ащаьъ Király, 2011...... ‘шт.

gyébe Balkan-Deb f'óldgyét,l melly ez elött Beßsesyei

eké vala (terra Bìsunarum) maga hívének Ара?

Grófnak ajándékozta. |

Ezen ¿por nemzetségböl valók vóltak:

1507. Laczk Erdélyi Vajíla, а.’ ki Qlló Kírálytól `

a’ kóronát elvetica s

1548. I. Laios Királlyal `Olazz Országba oda járt:

hogy on az András hal'áláért boszszú; állyon.

Ч

.549. .55.. `L......1¢ Andrä. szaamári Fas-Ispány,
és Székelyek lspánnya vólt. l. Rész. 154. 155. Ez-i!

Lajns Királlyal oda járt Olasz Országba, a’ Tatárokat

Erdély szélin elszélyes'ztette, Адама; vezérj'eléet meg

îölze. Ieawérje vólt Petten, a’ ki Zantouinak nevez

têlißlll. ‘ '

.579. мм, e.. 111.1.. zannwui Peng.. aai eze..
helységet bírták.

`1598. Kntalîn Aszszouy, néhai'Jánosnak Zantouî

.Petten tîának leánya, és Báthory János Mesternek,

Péter fìának felesége, B'áthory Jánossal Györgynek 116.

val, és lstvánnal Zaniszló fiával , печени Györgynel;

rokonával, az ö Thug/z neviì hely-ségjelcnek Doh, és

Gi‘lvach helysógeknek leendô elhatározások eránt тег. .

alkudlak. ‚

1417. Ba't/hory István, és Bonedek egész Dob hely.

légébe Királyi adomány mallen béiktattattak.

1595. Lörînezf'y Gáspárnak egy Nemes ülés benna _

Báthory `Isn/¿ín által béíratolt.

160g. Szénássy Mihálynak benne rész jószág, más

kép Tagyszeg nevezet’ů ,

1614. Csoknay Benedeknek, ‘Possay ’Sigmondnak,

`Mßikássy Mihálynak, Csorvászy Tamásnak, ‘l/Ãrêssy

‘ sz

l
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Lászlónak, Apáthy Mihálynak, Csomaközy Péternek,

Ankreyter Mihály почёта!“ Bálhory Рей! гёшёаупс‘

len fìának, Béczy Lörìncznek, Kerekes Benedeknek,

és Györgynek ,' László Buldìsárnak , Barbély Pétex‘nelc

Hagymássy lstvánnak, Kiss Lörincznek, Kovács Már»

tonnak, Vitkayv Mihálynak benne rész jósza'g hiv $201

gálattyokért Gróf Bálhory lstvánnak végsö rendelésé.

bi'il kihaeíttatolt, melly az Ecsedy Uradalomnak álgal

vételekor a’ Királyi biztosok által jóvá hagyatolt.

Ezen itten nevezett Ankreyter Mihály vólt azon

Német eredetů szolga, a’ ki által Gróf‘ Ватт-у lstvánV

1I. Rudolf Tsászárnak ‘Двина küldötte a’ Királyi Pené

т, mldön Bocskay hadához állolt. l. Rész. у. 15o.

1626. Bedegl'iî Nyári Benedeknek benne 1155216» '

Szág adatott. Az után' Ecseddel egy földes ига! es

mért, és ‘ '

i 1777. Gróf' Kaírolyi Анны-{5, ůg'y mint Ècsed

“Мои tartozandót új Királyi adomány mellett ищет.

§. 99. Tagy helységet, melly most а’ Dob, és

Domahída határai köztt ринга ‚

1585. Báthory Zaniszló Lászlónak fia ,

1402. Báthqry lstván Zaniszlónak lia bírták.

1609. Tédy Bálintnak benne egy tclek`ßá1l1ory

lstva’n hagyománnyából adatort. ’ ‘

‚ S. too. Zsada’ny falú, lakóssaì Ó-Hiti'iek, 10o. „

gazda, Templom'jok , Papjok helyben, birtokossai ßá‘

r6 Thoroczkay Rosália Gróf' Teleky Ferencz özvegye,

Báró Szalaì 'Sztojka ’Sigmond, Daniel Theresia Buday

Jósefné, Kállay Leo, és Domahídi Urak. A’ határja

16 búzát, tengerit, zabot terem , az Homorod patakja

’ ereszti’ii f'oly a"l1clységen, erdeie kitsiny, piattzs

Szathmár. ’ .

1579. János, és István Zanthoui Petten Бай bírtálc.

1,417. Báthory lstván, és Benedek Kìrályi ado

mány Y„11.111 Nagy ~ sadányba béumnak. .

‘425s



1425. Nagy és Kîs-Sadányt, Sadányl Tàmás Ы!“

>ta , kìríek Kìs~Sadány határon termen szénáját ßáthóry

ïfamás, és Mibály f'eié;_.;ettélf11
1425. Nagy” sadáilynak, és Hodosílak határi vá

lasztott birák által megkülömböztettek Pálf'alvay lst

ván, Nagy Sadányi Tamás, és Piskárkossy György

Кбит. y y

1451. Sófìának Kìs-Tárk-ányi Miklós Má‘tyiu fia

_hitvessének, és nevetlen aszszonynak Vetéssy [пчёл

feleségének régz adatolt benne. ‚

1449.; этапу; Tamás 11j Királyi adcmány menen

binokában megerösaín‘ecetr. —
Y

1544. Ритм _Buryah Lászlómk, és

1548. Remetey Lörincznak, és Lászlónak Kia-Sg:

dányba ,

1609. Macskássy Mihálynak Nagy-Sadányba, `1652. Némethy Jánosnak-ìs Nagy  Sadányba. yréâz

jószág Királyi adománnyal adatott.

Azért ezenhelység régenten Nagy. és Kis-Sadány

ra опиши.

§. 101. Madara'sz falú, régenten széììel szóyva,'

три 'egyenes három úttzára épi'iltt 20o. telkes, O~Hi

ti'í, és Sváb gazdák lakják, helyben Papjok, Temploa

mok az Oláhoknak, a’ Svábok Erdödre Итак Тет

a’ Gróf Károlyi ház bírja; határia sovány,

viz állásol, oserjés, most tìsztíttatik, Kò'mò'zö' neve

"Ш patak foly хана, melly az Erdödî határon уезд

eredetét, ё‘ а’ Homorodba mégye'n. Piattza Erdöd ,

és Szathmár. .

plomba,

,1492. мы György 111111,11’ k1 ké: Tarök «дек.

kel rakott s'zekerekkèl jött Èudára a’ Kìrályhoz, melly

ért Szörényi Bán lett , а’ mim Isthvánify Щи.

. ’‚15о5. ВеЁЁгаНЁ Bám vólt, ésla’ Rákos metri hires

végezésńek al'a iria а’ nevét.
lettek,

Marade’ki ладу Umkká
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идей, а’! Csulai, Körös-Bányaî, Palotai , és Vör'ósköi

Uradaimakat bírták.

1516. M616 F1111» P6611 Puspök “вы, és а’ Mohá- i,

csi veszedelembe. Неве".

1549. Madarászt még Móré Jánosl birra , -a’ ki Ba»

lassa Menyhártal tolvaj mód‘o-n zsákmányolta а’ Bainya

várasokat, 'az Ország rendeléséböl Gróf` Salmi Miklós

ellenek ktildetetr, a’ ki Móré „Шпон Léva várában el

fogva'n' sokáig rabságban tartatott.

Y 1588. Ennek hívségtelensége által, ós magva .iza- _

маты Rudolf Császár, és Király Madarász helysé

gét Révay lstvánnak, és feleségének Dersy Margitnak

ajándékozta. ‘ ~

1616. Révay Ersébeth Petróczy Mártonnak hitves

se ezen egész helységet Nagy-Luchei /Dóczy Andreis

nak , és feleségének Paczóth Juditnak 6000. forinton el

zálogosította. .

§. 102. Tò'Íke-Terebes Oláh', és Sváb falú, ТЫ

des IUra a’ Gróf Károlyi ház, lakóssai Katolikusok ,

és O~Hitiiek, mind а’ két f'elekezetnek Temploma, Pap

ja van, határìa ìó búzát', rozsot; tengerit, zabot te

гет, szép'fiatal erdrje vagyon az Uraságnak; pi‘attza

Szathmár , és PKairoly.

1407. Báthory Jánosn’ak benne rész jószág Kirai

lyi adománnyal adatott. ‚

1412. А’ többi részét `Darahy János bírta, de a’

Sigmond Király ellen gerjesztett párt ütésbe kevered..

ver., ш Sándri, 13611111111 Balk vajdánalìfia a’xiráry

rékgzére elfnglalta.

1417. Báihory имя", Benedek, там‘, Miiiály,

és Bertalan az egész helységet Királyi adománnyal fel

kértélg, es az Ecsedi Uradalomhoz tsatolták. '

1615. Spán G‘yörgy EcsediTisztartó erdejének ha.-`

lápiz Gilvácstól megkülömböztette. ' ` .

' ‹ l ` ` Az
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Az után az Ecsedi Báthory ágnak magx'a 'szakad~ ’

tával Bethlenekre, Rákócziakra, és Gróf' Károlyiakra

Királyi adománnyai шпон. ’

§. 105. Gìlva’ca Sváb falú tér helyen , a’ Kraszna

‘Бас parvyán , földes Ura Gróf Károlyi наивный‘, la

ltóssai Katolikueok, határát szorgalmalosságok által

mìndenf‘éle öszi, ’s tavaszi mag terme'sre alkalmatossá

„мех , az er'clö' telek Számra köztök f'elqsztva lévén, az

zal kémélve ba'nnak, szép szarvas marhákat, és 1610

vakat tenyésztenek, píattzok Nagy-Káx‘oly.

Begehren мамы, és reiten мы“: Tomay 1m

bmák, Mm

1598. Камни néhai Jánosnák, Zamboni Petten

Едва!‘ leánya, és Кто’ Meste'rnek, Báthory-Péter Hä.

' па!‘ felesége Tag/1 helyse’gtöl határát elválasztatta.

1417. Báthory István, és Benedek benne Királyi

adomány mellett béìktattattak._ '

160g. Elcsedi Báthony ágnak magva szakadlával

egész helység ‘Деду Bálintnak Királyi adomáunyal

adatott.

1615..’l`anú vallatástétetett az Ecsedy '_l‘is‘zttartó

hak Spán Cyörgynek részére: hogy Tedy Быт nem

Gilvácshoz, de а’ Mgjtényhoz tartozandó erdöt e|f`og~

lalta, és a’ Kraszna vizének folyását а’ Gllvácsi mal

lom kedvéért másf'elé 'fordítatta.

Az után теги): az Eesedi Úradalonx bírlokoslai

ta, és azokról Gróf' Károlyi házrav.î szállott. ’

§. 104. Pz‘slfárkos Ola’h Там , «f‘ôlde's Ura a’ Gróf‘

Károlyi ház, lakóssai быть Templomiok , ’l Papa»

juk van , földgye búza’t, tengerjt, árpát, zabot terem,

игр ytilalmas паче-Ё: van,- piattza Szathmár, ée Ké

ro y.

1570. Pîskárkossy Jsínos Györgynek lie bi1-ta.

\ ` ` ” 1449.

/
l
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~ 1449.',Sadányi Tamäsnal; benne rész Királyi adn.

tndnnyal adatott.

.
`/

l y '1489'. E-gy neg‘ye'cl rësze Csáky Benedektöl F'e‘rëntzz

flától elítéltetett, éà Drágffy ß'ertalahnak гады-г.

‚ 1551. Annának Drágll'y Gaspar f'eleségének ввёл

helység.

` 1660. Èotloráy Mihálynak Abenne rész jósza'g Ki

rályi adománnyal ajándékoztatott.

§. 105. Kìrály Вата: Mozza várbsj, _eg'y'fl része

Szathmárhoz, más Jrésze Szólnok Várme'gyéhez tarn;-V

zik, nagyobb részét СМ!‘ Károlyi ház bírja, а’ többi

ben birtókosokf'Szilzigyi JÓSef, Veres Adam , és Já

поз, Fekete, Kiss, Kengyel, és több számçs Nemes-y

ség, lakóssai le-ginkább Reformátu’sok, és O_-Hiti'iekg

földgyei mindenfélé gabunát bi'iven teremnek, réttyß

szénát eleget,’és hasznosat ád,~ Зимний‘, és кашу
piattzozása , legellöie tágahs, elegendö fajzása, kaposz' l

М: böven termesztenek, szölös kertyeik tágassok, mal

mok helyben a’ Kraszna vize végig folyván.

' _ 1217. Esz't.A Solyŕ'ndsnak n'evez'letett, Amivel Kirai

lyi Sólyom madarakkal bainó Vadászok lakták a’ Ta

1.211- járás elött., a’ miht kîtetszik а’ Yäradi tüzes próba.

Könyvböl 255. Tzilá.` ‚, Pál а’ Vadászokn'ak lsp'án'n'yag»
4, vádólta Feherát Solumusi 'majorv házhól valót a’ b0

,, szorltánysággal, Birája lévén M'iklós a’ Zothm'äri Al

à, Esperei, Perest óltló János. Fehera а’ tiîzes vas'áÍ

j, hordbzván ‘Имам, ащаапмь találtatott.

Mär ezen ítéletböl ait ki lehet hoz'ni : „hbg'y mivel ez'eń

Vadászok a’ Szathmári Esperes által ítéltettek, la’ Szath

rnári Espe'restséghezy «так tartozandók :1"«S`0If`m0`s1~

ìnáiorból, a’ h0l а’ Király számára'Sólyom‘ mùdarakat

neveltek, és tanítgattak. Ezen Solfmosz' maior рейде;

àkkor ott f‘ekiidött, a’ h0l inost Kii‘zíly-` Darö'ci 1:11:25K

/város fekszik. Мед a’ Tatar járás után

‚_ 1â62. Eszt. V. István if‘jahb Kîrá‘ly rńidön A/ddrír

Gróf'nak,l Eur: nemböl ereůëttAMiha'ly мы: 8о1итш1

. ` f к föld

l
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földgyét. Zothmár Vármegyébe ajántlékozta, az't mond

gya; „ hogy ez lakók nélkül „из, de ez eiött Királyî

„ Solymosoké vólt (teria Draucaríorum Regioram)

Drauc/L szó du Fresne Magyarázattya szerént Sólyonz

madarat. tészen, de ez nehéz kimondású ,léve'n а’ la

kósoknál, az Oláholi'. Draucznalt, af Tótok [Нашег

nek, а’ Magyarok Darócznak nevezték, melly tn_äi

napiglan is Llö nevét a’ Királytól megtartya, és Ki

ra'ly. uarócznak mondatik, вы: a’ Hit szegòkás 16'

lök Deákúl Aucan'usofmak, Magyarúl a’ Madarakról

Lúdasoknalt neveztettek , a’ mint a’ Magyar példa be

szédekben (Hungaria in parabolís) 94. lapon meg

mutattnk.

Ezen Gróf Aladár maradékinak egy‘ága Dard.

czz'ulmah, más á‘ga. I/áradnìalmak nevezte ‚мёд‘,

’s ezektöl sza'rmazott a’ Jeles Kisva’rday nemzetség is,

a’ mint Kìs- Várdafis ez elött Веды“ minus Varadi

num, Magyarúl Kin Va'radának mondatott.

1’569. Simon, Horváth él Dalmát Órszági Bán

"Мг. ‚

1582. Daróczy, és Váraday ‘nçmzetségek birták

egészszen Király  Daróczot. Leleszi/Konv. Hanem`

1585' Daróczy Tibóld, és Kil -Váraday Поток‘):

Csáky lstvánnak örökössön eladták, és
i 1414. Már Csáky Miklós éi György, Выйти};

` fìai bírták. _

1449. Szepessy Péternek, él Кабина!‘ Ьеп`пе rész

'Íószág adatott.

1489. Csáky Benedektöl Király-Darócznak egy пе

gyed része ga’ malommal egygyiût Draigfl‘ß,l Bertalan

részére elítéltetett, a’ hol Király- Darócz `már Mezö

városnak neveztetik.

’ ‘1551. Annánák, Drágll'y Gäspár feleségének еду

'î Nemes ülés adatott benne.

1580. Szent- Mártonyi Farkas` Рай! egy Nemes Сд
varhelyben , és ké't.telekben béiktattatott; I11’ hol Nagy#

Darócznah mon'datik ezen város. 8

" l5 5‘
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1585. Vörös .Íńn0snak, és.L11kafÍc`snak e'gy Nemes

iilés új4 Királyi adománnyal абзац‘, mivel a’ Tatár

rablásban leveleikel: elvesz'tették. l. Rész. 78.

1658. Debrecz-eny Tamás elö nevét (praedicatum)

Király-Daróczról Еда, mellynek bírtokossa. vala-_ '

\

A’ f'ellyebb említett Daróczy, és Kis~Váraday nem'

шведы“ а’ mint fellyebb Миша, régi Magyar Eur.:

nemböl vették eredeteket. '

1585. Daróczy Tibóld Király-,Daróczról elszakad

vain Borsod Vármegyében vette lakását azon helyiég‘

be, melly most-is töle Tibó1d~ Daróßznak neveztelik,

a’ mint a’ Ей, és leány ágak k'óztt a’ Királyi Tábla

cl'f'itt folytt per mutattya.. Vó1t1pedig fia ugyan как

Tibóldnak, а’ ki Aladárnak, ez Mihálynak Ears 11em

böl származottnak, fia vala. Mostani {Ш ágon lévö

maradéki Tibóldaknak почва": magokat, leány ágon

. lév'c'i ivadéki pedig'az emlílett per folyásbantéteftek:

Da'csó Anna Blaskovich Ми!‘ felesége, Kesselököi Maj

thényi Károly, lmre , Jáno§, Ga'bor, és Péter, Ева:

dányi', és l‘örök Széntmiklóssi Almássy János, Kelle

‚ messy Mèlczer György,_ és' РАН Fáy László számos

n uradéki.

TiBóldn-'ik Al'okoni Fl'kp, és Lázáf tsak ugyan

Szathmárba letelepedtek , kiktöl nevezeteket „Бык más

két helységek: Fülpò's, és Lázů’r, most Paula-Da

rócz, n’ mint azoknak leírásában látni fogjuk.

155e. Ё!“ Daróczy Szerafiri.; kinek фа Еёпуау
Sófîa Albessi Zsóly'orpi MiklósA felesége, ènnek fia Zqó

lyomi Dávid, ennek leánya. Kristina ly’erényí Gábor Ре

leségie,'e11nek Мата‘ Báró вами; Sándòr, синей

megint Juliánna ‘Báró Sennyey Pongráez , ennek ismét

Borbála leányi Báró Wécsey Lávszló feleségei... kìl‘c'ìl

szrármazott Báró Wécsey István IâladiVezér, ё; еп

hek Festetich Judith f'elese'gétöl вашем": Bäró Wécsey

Miklós mostani пиву érdemii Fö~.1spány.

n K è ‚ Másc
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Másodîk leánya .vólt ÁKzlualin Kubînyi Lászlóná ‚

leánya Borbála Galambos Lászlóné, стык ismét äziti

leánya Nagy-Lönyai Lónyay Ferencz f'elesége, enmk

Gábor fia, János unokája, a’ ki tsak ugyan Lónyay

QFiorentina feleségétöl nemzette 'Lónyay GziiaortJ C_qá.

szári, ’s Királyi Kamarást, Sz. lslván Jels ßendjé.

„nek щиты, és Zemplén Vármcgyének mfosxani'Fel

Ispánnyát. ‘

А’ 16.-Véran ágból 1.11.1., ¿s 11. 1111.11.11 Iggens

/szì'ir említetnek. _

f' 1511. AzonEgri Káptalan levelében, a’ melly

szerént Kassa várossának kezességül álxal adattak ad

dig, meg Amada Nádor lspánynak Бай , és Kassa va'.

rossa.` I. Kairoly Királlyal egygyességre léphemek.

1557. Említtetik János, a’ ki a’ Kis~Vá1dai várat

épitette, és Margittól , M_arthonusi Zochud fiának Кей

nyáml ищете“, és ennek két [iai Miklós, és Domo

`Как‘, á’. ki `

1580'. A’ Зимний!‘ Vátmegyei jószág eránt ваше

riakkal pereltt. Ennek négy Бай vóltak: ’Sigmond, ki

ми leánya Katalin Albessi Zsólyomi Tamásnak f'rlesé

ge, Miklós, Pelbárt, és_ Mihály. Ez ’Sigmund Ki

rálynak úti társa vólt а’ Német, Frantzia,'és más

Europaì tartományokban , és

.47.. Аида xeány. Agárdy Pé... feleség'é., e,

László, Andi-ás, János бака‘: h_agyott.

1455. Miklóß Királyì Kintstartó., és Z‘abólCSi Fö

.Ispány ‚‚ . ‹

1459. 4III. Aladár Kîrályi Fö-Pohárnok, ésI Zaból

csi Fö~1spány,' klinek Perényi Katalimól затем" egyet

len egy leánya Frusina. Csebi Pogány ’Sigmond f'clese'~

'ge vólt. ‹

1524. Lászlónak leányi említetnek: Judith Kállay'

Jánbsnak, Klára Verebélyi Jánosnak, Katalin Csäbrá‘

gi Erdödy Bálintnak hitvessei‘. —

\ . . *454-



1454. Várday István Erdélyi Prépostá,

1457. Kalotsai Ersekllé,

146óÍ Kárdinállá lett.
“1481. Péter hasnnló‘képenv Kalo'tsai Érsekké, és

Udvat‘i Fö~Kanlzellárrá. de Hollós Mátyás Király ellen

Szabadabban, а’ mint illett, beszélvén;

1486. fogságra tétetett. Incze Pápa közben vetetle

magát, de Máryás elnem álván boszszú álló 112115316

tól, tsak '

1491. Il. Ulászló alatt szabadúlliatott-ki fogságá

561, 65 а’ Kalotsai Érsekségbe viszszá helyhezteten.

1501. Meg halálozott. Y '

14864 Mályás Bosnyáki Püspök,

tur,

1509. мам Temessi ст, - д“ '

— 151e. Ferencz Királyi Kintstartó,V` Váczi, az után

Erdélyi Püspök ‚ _ _

1521. Рей вшы Рг6р05!Ь61\‹\/’езарг6т1 Püspökké,

'l és Királyi Шаманизм,

1524. Egri Püspök'ké ‚

1526. Esztergami Ersekké,
1545. Királyi helytartóvá lett. uL Ferdinánd Ki

rály nagy betsben tartotta. '

1526. Imre a’ Mohácsi vesècdelembe elesett. '

1544. Ambrusnak Bánfl'y Petruska f’eleségetöl КМ‘

ra. leánya Seré`dy lstván házas társának так.

‚ 154,5. Tamás ЕЕ“! Kanonok, 1 _

1547." Más Tamás a.’ törvényes dolgokban Királyl

helytartó, ' \. «

1579 'Mihály Kírályi F5 Pohá'rnok, f‘elcsé'ge Dobó

Krist/ina, leánya Anna, Zokolyi Miklós házas la'rsa,

1501. Pál Esztergami Kanonok, 65 Földvári Apá- I

j .

1580. Miklós а’ Kis-Várdai nemböl Ей ágon utól- `

SÓ> Vólt- ь

§.V 166. Сёп: Magyar helység, f’ekszik Farkas-Öŕra.

“evil heey alan; raides шаг: а’ GrófKárolyVhafz, кап.

(„у Bálinŕné ,‚ Rácz Farkas, OLtlik Károly, és Balogh

` > ‘ _nem--l

г



_
.\

nemzetség; határbéli szántó föliigyeik három nyomáy

béliek, mellyek búzát, kukuritzát, zabot 'Iól letem

пей, ‘piattzozása Szathmáron, és Károlyba.

1489 Negyedl része \Cs'áky Benedektöl Drágñ’y

Bertalan részére elitéltetett. ‚

1628. Csepei Zoltán Jánosnak henne rész Кий;

adatolt. Vólt ez Штат Jósernek unokája, а’ kinek

nagy Apia Lossoncz‘y lstvánnal egygyütt óltalmazta
Temesvárt, és ott 1552.y Eszt. a’ Prajkó Кара elött le

vágta’k a’l Törökök.

§. 107. Gyò'ngy, Oláliúl Gyüngyels, Oláh (ат,
l egészezen a’ Gróf' Károlyi házé; lakóssai О - Hitiiek,

` Károly.

f'ekszik a.’ Kraszna vizéhez közel, szántó földgyei- há.

rom nyomá'sbéliek, de soványak, azért tsekélyen ter

mik a’ búzát, zabot, és tengerit, pienza Béitek, 66

i

Csáky Benedek birra. vólt; de .` ' 1489. tôle Dráglf’y Bertalan részére elítéltetetlt.

5. ma Balada-A156- és Felsö, „едете“ воды).l egészszen Gróf Károlyì- Uraságé, ОНИ f‘alúk, >lakós~

sai egygyesi’iltt Görög Katolikusak , Templomok fából.

Papjok helyben, а’ Boldádi раю!‘ végig foly az úttzáin,

mellyrt'il venék nevezeteket, eredeti ennek a’ Ris-S10'

комы határban vagyon, piattzozások Erdödön, ét виш

mávon, nem régében szöli'i hegyebis kezdettek építeni,I

határbéli f‘r'ildgyei, réttyei soványok, legellöjök tágaß.

f_ájok mind a’ kétféle чаи‘. ‚

`1511. Károlyi Sófiának Csobay János f'eleségének,

és Kasuhy Borbálzínak Károlyi Mátyás [Шея társának

Királyi adománnyal adatott.

15.8. Pil-sara vó11,és ßáfhory György, Imán.

és Andrés f’elkérték, de a’ Kárólyiak ellent álván,

líitokába nem léphettek.

s 109.



§. 109. Dobra Magyar'f'alń, lakóssai Ref‘ormátu

sok ‚ egészszen a’ Gról‘ hárolyi házé , a.’ határa három

fordnlóba használtatik, búzát, zabot, és tengerìt te

rem, mellynek egy részét a’ Kraszna vize kiáradasa

gyakorta elboríttya, vannak szép szöló hegyei, és

erdeje. ‹ ‘

А’ т1п1:‚а’ Bélteki Uradalomhoz tartozott 101021011

kor, úgy a7 ßélteki földes Urak-xs birta'k; hanem

1561. Karansebessy Nagy Mátya’snak határjában

egy szölö, ‘ ‚ '

1656. Prépostváry ’Sigmondnak, és f'elese'gének

' Széchy Katalinnak egész helység Királyi adománnyal

adatott. Vólt ez Prépostváry Bálintnak fia, kiröl bel

teknek le'irásában lessz emlékezet. v '

' 1778. Gróf‘ Károlyi Antal а’ Bélteki Uradalommal

felkérte. ’

§` 110. Ra'lfos- Tereb’ea, Oláhúl Rákova, f‘alú,

109. hzízból áll , lakóssai O- Hiti'ie'k, helyben Papjok,

és knböl` épiiltt Templomok, а’ Gróf' Károlyi ház bi1'

ja, a’ határia hegyes, völgycs, sovány, Bikacza pa

taka a’ határán, ’s Bogda'ny а’ f'alún v'égig f'olynalc',l

mellyek 116 olvadással ‚ sebes essôzéssel megtelve'n, na

gyon rontyák mezeit, sött a’ házaikbol-is kihaityák,

most más rendbe szedi'lakó helyeiket az Uraság; er

deie cserf'ás, -és musdai , de ritkás, mivel sok hamú

zsirt föztek benne. Piattza Béltek , és Tasnád, a' Bél

theki Uradalomhoz való. `

1595. Megyessy Simon Bánnak fiai birták.

‚ ‚ Í

1646. K'emény Jánosnak, és feleségének Каша!

Susánnáuaklíirályi adománnyal' adatott;

д. 111. .41.4- szopor 1.111,61.’ iokoook 04111111.11,

15o. gazda a’ Szathma'ri részen, mivel más 60. 511264

hól álló része Szólnok Vármegyéhez tartozandó. k6

Templomok, Papjok helybe; Bírtokossai a’ Szatnmári

. ‹ resz
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résznek: a.’ Királyi Kints-Tár, GrófV Andrássy Károly,

Gróf Károlyi ház, Sándorházy János, Видя, ЩбэеГ,

Gúthy János maradéki, Gróf Teleky Imre. A’ hata'rja

sovány búzát, zabot, tengerit keveset terem , és azéri:

nap-zámmal a’ szôlö hegyeken, és az @veg tsináló mü

luelyben Век-“11; élelmeket. Piattzok Tasnád Szólnok

' Vánnegyében.

11s. Felsò’- Szopor falú , a’ Kraszna vìze merk

tibe, 51’ Szathmári részen 10o. házzal bíró gazdák lak
ják,'O-Hitûek, Templomo): f'ából, Papini helyben,

birtbkossai a’ Királyi Kints-Tár, Gróf Andrátsy Káa

roly, Gróf' Károlyi ház, Böke'nyi Ferencz, a’ határia

sov'án f, többnyire napszámmal Киев“: élelmeket, ег

deje ¿serfás pnsztúltt félben, a’ rétlyeiben a’ Kraun;

árádási sok kárt tesznek, piattza. Tasnád. ’

Régenten ezen két helységet Szopory, az után

Felsö' Szoport Szily nemzetség bírta.

115. Illósva Oláh falú, mellynek tsak egy ré

szetskéje van Szathmár Va'rmegyében, nagyobb része
рейд Kraszna Vármegyében. Ffóldes Urai: Gencsy

Jósef', és rSándor, Kéttzery István, Szikszay 'Ferencz,'

lakóssai OÁHiIüek, határia hegyes, völgyes, agya.

os, f‘ája, szöiöje elegendö, piattza', és Papia Som.

yón yan. ` ' — _\ `

` 148g. Mándy Ambrus Kraszua Váx'megyének Fel.

_Ispánnya egy részét lńrta.

ё. 114. Kegye‘Oláh falli, fôldes Ura a’ Gróf Rá

rolyi ~ház . lakóssei O  Hitüek, Templomok fából é

pültt, és Papìok helyben, az határja hegyes, völgyes

nggy kiterjPdésïì, f’öldgye fekete, terem búza’t. rozsot, és
ten gerit, а’ terrnéseit lTasnádon , és Ka'rolyba „они;

eiadni. Kaszáló réttyei jó szénát adnak, van “аду ki-l

teriedésü három, és а’ Papjeknak tartására különös ,

Bajas nevezeti’ì erdeie, :Z616 hegye, k6 vágó bányáie,
Ihauriú zsirt f‘ôzö háza , és az Uraságlak tsinos kertye .

n1f~llybe sze'p Udvar ház, îsta'lló építtetett, keresztül

{фу a._’ negyekböl a’ legegéaségexbh, ’s Щит-Ищи“

1 ' ' Y “ " дан
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len viz f'orrás, és az Erdélyiekkel vetekedö szép lo

vak nevekednek benne. ‹

1410. A’ Báthory nemzetség bi1-1a.

|417. Három helységre, Magyar-Varallya, ‘és

Oláh-Kegyére osztatott, Szólnok Vármegyéhez tarte

zott. de‘Báthory lstvánnak. és Benedekliek kérésére

Királyì rendelö végzés imellett Szathmár Vární‘egyébe

ещё! céteteu, kik benne й} Királyi adoma'ny шепот!’

megerösítettek. f

1421. Szakácsy János Dengeleg'y ’Sigmondnak iob

bágya leŕizetvén a’ Földes Urának a" ШК! vánságm. , ál

tal akari menni lakni Kegyére Báthoriak helységéhe ,

de emlitett Dengelegy elvitte 2. asztag ëlet`tyét, 9»

ökreit, 4. méh Кана“, és 6o; Iertéslét. '

1425. Ugyan Kegyéh Majady György a’ Brítlio

riak jobbágyát „еды“. ' -

1629. Bethlen lstvánnak, és feleségének Széc`hy

мышцах-мм. ’s Felsö-Kegye Királyi adománnyal a

dawn.

. ‘1655. Nyáry Bernárdnak Alsó-Kegye falú, és Fel-_

sì'j Kegye puszta Királyi adománnyal aiándékoztatott ,ì

az man Rákócziak bírták, kiknek h'ivséglelensége .'.ílt‘lall

`1719. Gróf Károiyi Sándor Àlsó- Felsö‘-Kegyét

mint régenten az Ecsedi várhoz ta’rtoz‘ottat felkérte.

1777. Gróf‘Károlyi Antal benne й] Kìra’lyi ada-__

mäny mellett, (1s Gróf‘Alpremonthnak ìirökös lpévallá‘f

sa щи Amegerôsittetett. ’ `

K 115. Nantů, OláhúLHurcvz falú., a’ l'akósok

Bómai, és Görög Katolikusok, 115. gazda, az O-,Hili'ì

bélîelmek fa Templqmok, és Papiok helyben van, a’

Római Katolikusok pedig а.’ 841112155 Рцёрёпцёцоа járńâ.

nek. Határia sovány, trágyázással élik, kétszerçsçêlpf'.

m. zßbqt» keYéS ‘спеть földi almáß term» И“.

. ‚ bf'îèreii
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hegyek szép f‘ekvési’i. Korond, Raltond, 'Nánda pas

takjai f-slynak a’ határokon, Közép-Szolnok Vármegyéw

benyeszik eredeteket,‘és a’ Kraszna vizébe f'o-lynak-‘béo

Erdeje szép tser, és musdaj f’a's, 't'ízek , nyúlak lakják,

kivált а’ kártévö sksoktól sok károkat szenvednek apré

marhájokban, mellyek a’ Báró Wesslelényiek Уайт‘!

nevezett'i'roppant erdejekbe tenyészm-k Piattza Bél

‚ tek, és Tasnád. Fì'ildes Ura a’ Gróf Kárdly1 l1áz. ‘

1646. Kemény 4Joinolnak, ~és feleségének Kállay

_Susánnának Kìrályi adornánnyal adatott.

ё. 116. Lòphzígy- falú, а’ lakósok Ó-Hîtiiek, 47.

gazda, fa Templomok van, de а’ Nagy Szokondi Pap

szolgál benne. Fölcles Ura a.’ Gróf` Károlyi ház, ha

tárizinak f'öldgye sovány, мёда, zabot, rozsot terem,v

erdejek igen nagy bikk. és musdaj f‘ákból álló. Nap

számmal ‘a’ Szathmári, és Erdödi hegyen keresik élelo

meket. А’ Be'ltheki Uradalomhoz tartozandó.

{я 1 1.7. Nagy- S20/fond falú, lakóssai Svábok, Ka

tolikusok, 51. házból álló gazdák, Templomok hely

ben, del a’ Sandorf’alúsi Papi Megyéhez tartoznnk, ke

Vés számból álló Hiti'iek-is lak-jak, kiknok Templo

mok fából, és Papjok helyben, Gról’ Károlyi Uraság

bírja, határja sovány, vetnek búzát, zabot, és kevés

tengerit. Szôli)l hégyek szép fekvésiS, ió borok terem ,

erdejek tölgyes, cserés, piattzok Erdöcl, Bélthek, és _

Szathmár.

§. 118. Kis-Szokand, Oláhúl Szukam-zel, falú,

1.1165511 ó-Hnnok, Popjok 11o1ybo,fa Tomolomok,

59. гида, Gról‘ Károlyi ház bírja, fôldgye középsze

rìì, tengerit, zabot, rozsot terem, erdeje bikkes, mus

‘ dajos, mellyben özek, nyúlak. találtatnak, piattza Er

död, és Szathmár, a’ hol nap'számjaikkal keresik 6101

meket. ;‚ .

Ezen két helység-is a’ Bélteki Uradalomhoz tar

lozandó.

§. 119.
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‚ 119. Szoldoba'gy, Oláhúl Szolduba, f‘al1’1, la

kóssai O-Hitüek, 4o. ваша, fából készi'ilt't ótskás Tem

plòmok, Medessi Pap jár hozzáiok, n’ halárjok ter

mékexlen, sovány, köves, de tölgyes, bikkes, cserjés'

e'rdejek igen szép, mellyben özck, nyńlak taliltatnak.

Pera/1y nevezeti'i раю!‘ foly keresztiìl a’ helységeken,

melly a’ Bik tetöröl veszi eredetét, a’ hol egy régi

îuszta va'rnak omladékjaì látszatnak, melly árokkal

öri’jl vólt véve, alatta Ведет‘: nevezelü helység lévén.

A’ lakósok a’ Szathmári, 65 Erdödi hegyeken kapál

lással keresik élelmeket.

1546. A’ Váradi Káptalan rl'f'itt Machyádi Mlklós ,

Albertnek fia, Ведет“ helységét Zaldubog árlca mel

len;v Karuly Simonnak, András {iának 8. gyrában ad

dìg birtokában hagyta, még azon helységnek hasz

na vételébòl magának eleget tehet. Várm. Lev. Tár.

1

Az után Szoldobágy helységgel egygyé lett, és

most а’ Gróf' Károlyi ház által az Erd'ödi Uraclalomhoz.

birattatik.

§. 120. Oldh- Нос!” омь falú, Gróf‘nleky Im

re, Szeleczki Szeleçzky János Királyi Tanátsos , és Do'

hos János bírják, О - Hitl’iek lakják, `mint egy 5o. 1162

Ь61 álló gaiì‘lák, Templomok fából, Papjok hvlybe,

halárja, ’s f‘ôldg e sovány, a’ Hoda: pataka, melly a’

hikröl veszi ere etét, f'olydogálván az últzájokon а’

Krasznába veszì folyása’t, erdeje cserés vólt, demár

pusztúló félben van, szölö llegyet-is mm1 régen kez

dettek épíieni', élelmek módgya kevés szánla's, és mar

ha. tartás, de ШИН: napszámmal való kereset a’ Szatl1~

mári , é's Erdödi hegyeken, mindenkor a’ Bélteki Ura».`

dalomhoz так-кого". ‘

— 121. Béltek, Oláhúl ваши Mezö város, f`öl

del Ura Gróf Károlyi Вниз, lakóssai Karolikusok,

helybe Templomok, Megyés Papjok Török János,

szántó földgyei mind a’ három nyomásban terméke

пуск, réttyei iók, píatzozn'sa Szathmáron, mind 61311

. letre, mind ti'izre fájok van, szölö hegyei, és pintzéji

igen jók, а’- hamú- zsir házds tsak egy órányira van.

‚ . А,

`
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А’ nevének eredetét az Eleiknek eléadá'sáluól a’

lakósok onnét hozzákki: l'nogy midön `1086. Eszt. За

lamon Klrály а’ Kúnokat segítségre hiván , az'ok ellen

ezeken a’ részeken Szent László Kira'ly hartzolna, ezeh

a’ vidéken, а’ hol most Be'ltek fekszìk, nagyon meg

szomjúhozott, a’ katonái мы borral megtöltött tò'kò't

>hozzínak nékie, a’ mellyböl édesdeden iván, be édel
Be'lü- tò'k ez! tréf'ából így felele, а’ hol az ulán hely".v

Ség épi'ilvén ezen Sz. Királynak emlékezetére Be'l-tò'lf«

nek neveztelett, ’s a’ régi, ’s a’ mostanì Temploma

is а’ Béltekieknek ezen Sz. Királynak’tis'ztelebêre szen'

teheterr. ` ‘ ‚

v 1216. Már va'n lróla emlékezet а’ Vá'racìil tüzes pró.

ba Könyvben 245. Tzik. „ Pál Be'ltuk helységböl va

‚, ló pei-ben года az 'egész Batárí helységnek Flan

„ ,‚ drz'az'lakóssit Benedek test'vérének megölettetéssée'rt,

‚‚ гтПуе: midön az emlíletLFlandriaiak nem tagadná

,‚ nak ‚ de hogy úgy mint latrott ölték vólna meg, ál

„ lítanák; Esau Hugósi F5~Ispány a’ Kìrályhak param

„ tsolànyából megite’lven öket, Máx-ton nevezetů Ре

гезЬбШб által küldötte Váradra a’ tiizes próba'nak/
’J

~„ itélletére, а’ hol. Pál -hordozván а’ tiìzes ‘швы,

n ‚ ‚ _n
_i'gaznak találtatott. “

A’ Flandriaiak vóltak Flandriából származolt Ba`

‘М lakósok, ki-ket Thńróczy Kron. II. Réiz. 22. Tzik.

Bdjna mellyékieknek n‘evez. Esau Fö-Iipányt Ugocßa.

Vá‘rm. esméretében Над.

1501. Zudarnak neveztetett Domokosnak Királyi

adománnyal adatott, mellyben

1542. Aaz ö fìai pétem'lstván, Simon, Mihály,

György, János, és Imre й} ado'mány mellett `x11'ege1'ö-~

шишек.

15541 Kállay László ,_ és Demeter, Ivá»nnak,Eg,yeè

ñának Бай, nevezetl: Zadar Péternek, lstva'nnak, Mi

hzílynak . és a’ többieknek, úgy mint Domokos, Bul»

chui Dienes fia Kállay Katalintól szül'etett {ìainak Bél

Irk‘helységét leányî'negyedben állal adtaík, és ezen

@ital adás Királyi jóvá hagyásgal'meg-is erösítetett.

‚ ‘ ’ 159,5.
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1595. ~Bo1chuz° Zudá/r. Péter Bánnakfìai tanúkat

vallatxak lKa’rolyi András Marhárdriak fia ellen: hogy

a’ Béllckhez tartozó erdejeket vágatta.

‚ i598. Üg'yan ök tanń Yvallatást tétettek Csomaklì»

"zy János ellen: hogy az ö Béllheki jobbágyokat le 11cm

ñzetvén a.’ föld vállságát (terragíum) tlsomaközre el

vine. ` ’

1599. Ugyan 6k Perben idézlék Báthory Субт

gyönhogy hat réf Csel1 Országi poszlór az ö венец

jobbágyaiktól el- ‘Ш. `

1401. Ugyan 5k már 6111013121111а1-1а1‹па1<1га11а1‹‚ és

fperben idézlék Ólnodi., Zudar Simont, Péter Bánnak

l lyi parßntsolat mellett e

_fiat azon hatalmaskodásért, mellye: a’ többi anyafiak.

hak Bélteki jobbágyin elkövetett.
, \

1410. Bélkeket még Ólnodi Zudar nemzetség

`bírta, hanem ’Sigmond Királyhoz hívségtelenek lévén,

a’ mint I. Rész. 51. megírtuk.
. \

1412. A’ Bélthekijószágok Sándrînak, és Cyörgy

nek Drágh fìainak adatott, a’ kik ezentúl Béltheki

Drághfiaknak nevezték magokat. Kállay nemzetség

ezen Királyi adománynak ellent mondván.

1424. Bélleket Drágfi‘ï‘ylsánlcëri, é's György ,Kirai

о; altá .' ‚ Y

д 14116. A’ Kállày nemzetség Királyi itélö Udvax‘ba

meg hivta öke't Béltheki birtokok eránt. ,_

_ 1427."`„"Sìgmond Rómaìak, Magyar, CsefnDaIw

L, пай‘, és Horváth Országoknak Kirlállya tekin1vén~éra

‚, demeit, és ‘Vitézi lelteit Kállay Jainosnak,A Miklóe

„ Leukes fia fianak, kivált hogy Marodi János Mes..

„ tei-nek, Machoviai Bánnak lZászlóia alatt leaìton’áe..J

,‚ kodván Havas alf'öldön a’ Törökök, és ‚Ей/куры“

д, l‘laçlul Vajda ellen dítsöségesen hartzoltt, ßéltelé

,‚ helységét Задний!‘ Vármegyébe úi adományi levél.d

' lel ajándékogta; Köln Hozzi meiyn Havas alf‘ölde

д syén'.

‘1



nak fia.

‚‚ gyén, Fekete Yixsárnapon 1427'. Eszt. “ De ezen

Királyi adomány mellett’y sem bóldogúlhatván K_állaiak;

1451. Zudariakat Bélteknek bírtokába ismét bé‘

hozták; mer: midön Nemes yKárolyi Lancz Téglássi

pus'ztçijának határit Béltelc felé járatta.. és igazitntta.

vólna, Ólnodi Zudariak ellent mondottaknHanem teak

ugyan Drágfliak léptek újra Bélteknek bírlókába _‚` _és

1'444. Budán а’ {fárnai ütkiîzet elött tartatntt _Urt

szág gyi'iléss végezéseinek , mellyröl I. Rész. Ё. 54 em~

lékeztünk alá írtt Béltheky Miklós, és Drágh Miklós

1470. Drágify Bertalpn Béltheky lVlihálynalt’Hazi

-sértésnek vétke mìatt minden jószágit Királyi adomán`
nyal f'elkérte. `lAzt mondgya Mátyás Király ezen ado

mány levelében: „ hogy Bélteki Drágff'y Mihály mag;

„ törvényes f'eleségét meg ölte, és egy Nemes почё

„ ját,` egy'aszszony miatt,mellyel paráznáúl éltt, mm

‚ 1:1;11 vétke nélki'ill keserves halállal kivégezte е’ vi~

„ lágból. B_ìrták‘is Drágffialç Bélteket,

1555. EÉztendeig, mellyben utólsó Drágfl'y György

nek magva szakadott. l ‚ ' \

1556. Béltek Királyi 'jószág vólt, 65 Mezö ‘161-05

nek szabadságival ruháztalott fel.

1569. Annak lakóssait `minden Királyi adózásoktól

Makszimilián Tsászár, és Kìrály hat esztendökre men

té tette поп запуагёацагйёгсдшепуес az Erdödi e

rözségnek megvételekor. ё’ Törököktöl szenvedtek.

1597. A’ Béllheki Templomba temetretett Pré‘

postváry Bálint Királyi Tanátsos, 4

1561. Székely Antallal ment Mol-dvába Heraklídes

Jakabnak a’ Vajdaságba való béállítására 24. esztendös

korában, ott-is шагами, de az Oláhoknak támadásai

miatt onnét kiszökött. ’
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i574. A’ Kassai várban hadnagykod'ott, és a’Szik- -
ázni vásárba a'Tórököket Rákóczy aSigmcmddal megverte.

1575. “Kállai Kapitány vólt, és vîtézzeivel Békessy

Gáspárt Erdélybe bekísérte Báthory István ellen.

1586. Makszimilián Herczeget Lengyel Országba

követő Magyaroknak ő ЧМ‘ a’ vezérjek.

1594. Egri Kapitány, v

1595. Kassai Kapitány vólt, felesége Csáky Anna.

A’ Koporsóiának felyi'il írása ez: _

Anna Valentino locat haec monumenta marito,

Non leve Csákiadum sanguinis ante decus.

Ossa quibus tantum , gelidosque recondidit arms,

t caeteralnamque viri non potuere tegi. .

Aethereos ultra servatur spiritus orbes,

Nomen, honosque super, qua patet Orbis, erunt.

Praestitit Officium vivus patriaeque, Deoque ‚

consiliis patriae, Religione Deo.

Cum petiisset opem duris Ecclesia rebus ,

Quam potuit, semper ferre paratus erat.

Publica res operam moto si forte duello

i Posceret, auspiciis induit arma bonis.

Pax foret, ipsa viri quoque mox Respublica gratas

Usa ministeriis tempore pacis erat.

Testis Kállóvz'a est, testis Cassovz'a, testis

Agria, quas ductu rexerat ille suo.

Strenuus, et prudens, fortis, pius, acer, ubique

Ш‘! dabat Magni munie fìda Duc'is.

Et nisi morborum _quassatus mole' Тайны,

e inferior nullo milite miles erat. I

Non tamen est animus tenuato corpore fractus,

_ Quippe fuit cunctis altior ille malis'. `

Dolìbus his 'titulos , magnos et adeptus hońores

Pars Procerum turbae conspicienda fuit.

Nec fuit opprobrio gradui virtute parato,

Vix magis hoc quisquam dignus honore f'uit.

Praestiterat multis generis splendore superbis,

virtus quippe genus vincere clara solet.

virtutem ergo col'e, O! qui vis clarescere! virtus

Nomen, apes, genus, et Regua, Poiumque debit.

l .
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` Ha békesség

‘ _‘1г6г1, és'Göngyön rési jószág'nk.
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‚ Ц 42,212:

Anna ,‘ а’ ki lêtét. Csálfy vérböl ve`tte ‚

А Ba'lìnt hív 'férjének e’ sírkövet tette;

De tette taak tsontja , ’s több fagyos tagjärä ‚‚

Mert többet e’ Férjböl ez alá nem zára.

Lelke a’ levegön túl 'van más világb‘an. "

Neve , ‘s betsi meszs'ze terjedtt az Országban.

Mig élt, eleget telt Hazának, ’s'lstennek, ‘

Amannak tanáttsal, sz'ent hilével ennek.

Midön a’ Szentegyház bajban vólt, készséget

. Mulatox: ahoz-ìs, nyújtván segítséget.

Ha а’ Nemzet, hadia támadván , öl’ kérte,

Ez jó szerentsével f'ògolr fegyvert értw;I

vala ,' armak folyásával

Az egész közönség élt sqolgálatjával.

Kálló, Kassa, Eger ennek bìzonysága,

Mellyeket vezérlett éles oljnssága.

Jámbor, serénx, erös, okos, kegyességgel, ›

Nagy Vezérl ~ Tisztet’foly'tatott hívséggel;

’S ha 'öt" eg nem {бис vólna betegségef

Nem ett vóìna nagyobb srenkì vitézsége‘

De Telke, bár teste tür: , nem gyengélkedett,

Мех‘: mìnden bajokon’ gyözedelmeskedett.

Illy érdemmel nyere Типы, ’s czímet neve, ~

Hoz`zánk Nagyìai köztt fényes taggá leve.

Jól állt azon‘helyen, mellyet így érdemlett,

Arra lenkì méltóbb ö nálánál nem lett:

Soknál, kit kevélyit törsökje, vólt felsöbb',

Mert a’ virtus minden nemzetségnél elsöbb.

Kövess Virtust, Te ki Nagy «kivánsz шагает,

Hirt, ìâénz'tj Мета, Tisztet, ’s Mennyet fog ‘à

a nl.

1633. Bélt'èkî Kastély,' lîradalóm , és Mezö ŕárol

Lokácsi. Prépost'váry ’Sigmondnak, nevezett Bálint На:

hak Királyi 4adománnyal admon,À mellyhez mrtozandé

egész helysé'gelgI vóltak: Szákos, Sándorf'a~lva, Be‘cl,

Pethé, Rènte  Közép -Felsö - Ног11ог0с1, és Debra, Esa

l

16a». 6. Törv. так. ßének ‘várát a' 'riszámúl

vgló xíâészèknek megtartására vég' “так felépíteni ki»

Q' ntá . . Y l A ,

1778.
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i778. G'róf’ Károlyî Antàlnak Bélteki Kas'tély, M_ezë

város, és Uradalom, Sándorf'alva, Szakasz, Fels'ö-Köf

tép -Alsó’vagy is Rente  Homorod, 'és Dobra helysé

Вещи! Királyi ‘ademánnyal adatott.

_ Két nevezetes ma va‘szakadt Nemzetségelmelc Z'uà

daria'lmak, és Drágßia nak lakó helye, és bírtóka Vólt.

Zadar, ez elött Bulchu igen régî Magyar. Mort

Inár Béla Királynak n'evetleh Iró Deákja Bulchu nem,
röl emlékez'ik, Th'úróczy pedig Kron. ll. _ Rész. Bul

chu Zóltán Feìedelem katonáját legdítsösegesebbńek,

- és Szent István Királyunkal attyafìságosnak nevezi. .

1228. Bulclm Györi ŕñepost, és 1I. Ahdrás Ki

rály Kantzellárja , `

1250. Chanäcli Piispölc', _ _ __ ‘ ‹

1264. Vßulelm Dienes V. ими кашу aint ne

vezetes ‘Мг. A’ fia '

_1501. Bulcllui Dmńoléds ńììnekutánna I. Károl'y‘

Király mellett fegyvert fogott, és minden vagyonától,

’s ruhájától az ellen’keìö rész Щи! megfosztatván, a’

Kirâly elejébe: mível спада’ mme, nem akart 141111

11i, Zu‘darnah, пышные“.

1542. Avómik hé: fm1 кашу кдъапыы, 1.1.1.1

leány neg'yedébe Ballsáhy, és Gúth Szabólcsba, ваши,

Bánháza , катит Szathinárba, Dersîk Krasznà Уйт

megyébe Királyi'jóva hugyással adattak.

1570. Ezen hét БЫ‘ Mykclx Bán matadélcîtôl‘ё:- vdrát Sáros Vármegyében a’ Zágrábi jósiágokért

isere képen megszerzették. ‹

1558. _Péter печные: Férìñů vólt', I. Lajas' кашу;

hak'minden hndakezásiban ytársa. El'f'iször Sárossi Fö

lspány, _és а’ Diós-G‘y'c'itl várnak Kapitännya, az uxän‘

.Királyì Fö-Pohárnok Mestèr д ‚

1350.`Е;ё$2 Horváth Orfzâghàlt Bänja, Vëgtëre'

Galicia, ës Lodomér Országoknak Va'jdáìag .igen 111141161"

L' élu ,

\
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éltt,` az Ónodi várat jútalomúl пуст“, а’ mellynek~

Ládi puaztáján `

1587. György testvérével az Els‘ô Remete Sz. Рай!

.Szerzetesseit fundálra. « ..

1578. [пчёл Kirélyi Fö-Ajtónálló Mester a’ Mako

vìczai Uradalmat szerezte. `

1576. Mihály, ez-is Királyì Fö-Ajtónálló Mester

maradék nélkiìl meghala. Az özvegye a’ Pataki Klas

tromba Apátzává lett.

1570. Simonnak már nìnts emlékezete, azért ìfîúr'

seigában meghólt.

1575. György Sárossi Fì'i-Ispány, és а’ várának

Kapîtánnya, az uta'n Királyi Fö-Udvarnok, ’s nem

sokára Fö-Pohárnok, ‘

1582. Az Orosz Tartománynak (Russia) Fö-Vaj

дача vólt. l \ v ‚

János Olasz Országban vándorlott, а’ hol a’ tu

domán‘yokban elö meuvén Székes`Fejérvári Prépas:

vólt.

1596. Meghólt.

Imre-is a’ tudományok mellett jó erköltsel Шайб

kölvén Kalotsai Prépostból Egri Püspökké lett, ’l in

nét az lmolai Püspökségre Olasz‘ Országba V. Orbán

Pápa által vitte.

1422. Fellyebb nevézett Péternek három fìai: Pé

ter, Simon, és Jakab maradtak. lPéter, és Simon

’Sigmond Király era’nt hívlégtelmek lévén a’ Béltheki

iószágaikat elvesztette'k. Péternek, és Simonnak mag

и mkadm, Jakabnak рейд; Katalin feleségétöl ‘161

tak megint Simon, és Jakab fiai.

simu 1. 111.11216, ¿Satán im László (Paulmann)

Kirälyok alatt Её - Pohárnok,

Jakab
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Jakab Í'Íollós мат; а1ап Fö- Идите!“

y 146o. Királyí Fö-Ajtónálló , ’s ezen Királynak nagy'».

laaráttya vólt, kihez tulajdon kezével {топ leveleit 652

' v_e пейте Wagner a’ maga gyì’ijteményeiben. De ennek

1470. Mind a’ két nemen magva szakadott.

A’ Zudarok Cz’imere vólt egy ró’sa, egy kerék

nek a’ közepébe , felette kereszt, a’ mint Zudar Simon

па!‘ pezsényéböl тратим; Köri'íl irás: Slgíllum

Simonis Zadar de Olnod. ~ '

А Drágßìafmak eleji ОНИ Oi-szágì Drugomer ne'vi'i

Bojeroktól sza'rmazlak, a’ mint Balknak, és Drághnak

testvére János 1581. Eszt. Ola'hnakàis (mint Tina

Becs alatt) испанец.

1367. nmgoméf oldi. мат; 1. 1...... Kin/.1y ат:

Erdélyi Vaìcla vólt, a’ mint iria Thúróczy lll. Rész.

Havas- Alföldén a’ pártos Vajda ellen hartzolván ha

lálával petsételte Királlyához‘ való hívségét, 65 Kövár

(fárát Zólnok Vármeg'yébe nyerte jútalomúl. Három

ñathagyott Balk; Drágh, és Лион.

1581. Balk‘zárazbereg'röi {па mag-ät д 65 Mármakrossi Fö-Ispány vólt.

.587. Drágh Erdélyi wie., ’es 21.11.11.111 Fans-_

pány három fiat: Imi-ét, Sándrìt, és Györgyöt 11èm

zett , kik Béllheki Drágfiìaknak nevezték magokat.

14711. Sánclrinak ña Mihály ldtör élete miatt min

den jószágát “измене. `

1456. G ör nek'fï'n-K'álla‘ Ág'otlìá felesëgétöl
M1116. V611. yEnEZk 11.11.1.11... „225,1 ищу; МЁКЩз

lloz férjhez menvén , Ferencz‘, György, és Pêter íìai

pedig kihalv'án, tsak Bertalan maradéka maradott. Ez

l’ legnevezetesebb Magyar fërjñak yköz'z'îil valô vólt,

Hollós Mátyás Királynak nem tsak Fö~Poliárnok Mes.

tere, de minden hadakozássaiban' Мг"; Jeleń vólt

Béunek megvételén , és abbo. Mátyás Kira‘lynak дуг

L 2 zedel
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„дым bémenetelén. 11. `11111116 Király мы: Fö

Kamarássa, l `

1495. Erdélyi Vajdává, 65 pártos Ujlaky L6

rincz ellen, kif. a’ vKirálllyánaik engedelmességre baj

tott. Fö-Vezérré tétetett, az '

l1`495.l1oza1;ott `törvélnyekei, mint`E1-’délyi Vajda

alá irma. ’ _ ` ‚

1498. 2z. Tzik. Ország F5 \Za'szlós `111111 közzó té

‘ tetik, а.’ hadat tart'ott jobbágyinak s'záma szerént.

két {Бас 11аЁу0ц Субщуёц és Jánost. G ör 1161e
len korába meghólt. у gy

1511. дань; Fì'i-Pohárnok, a; 111.111 F6 1152111111111,

a’ keresztes parasztok támadásába '

1514. vitézì'il óltalmazta hazáját, és а’ Törvénynek

alá írta шар“. `

Q

1518. Fí’i-Tárnok мешке,` 11112911611111111145 Krasz
nai Fö-Ispány, az után Ország Fö~ßí1ájává lett.

1526. A’ Mohácsi мытье az Ország дикий-1:11:

vitte, és ottan' yégezte életét. Sófìa. leánya. Peré

nyi Ján‘oshoz férjhez yment. Gáspár fia рейд‘;

1545. Zólnoki, és Krasznai Fö-lspány а’ Katoli

ka hìttöl _elálván а’ R‘ef'ormáta vallásnak Tisza mellyé

ki részeken legföbb terjesztöje, és védelmez'r'ije ‘611

vEnnelc Somlyai Bäthory Anna feleségétöl szülctett

1555Í György fia nevendék korában minden ma»

radék nélkiil meghalálozott.

A’ Drágffiak Czimere vólt f'en álló vas macska,

koszorúval köri'il ‘идете’, Aóld11lt két tsillag, а’ mint

Drágffy Bertalannak petséttyéröl 1497. feljegyeztük.,

a’ tetején B. D. W. T, az az: Bartholam. Drágfy"

Wajvoda Transylv. temetö helyek vólt Erdöd ‚ а’ mint

annak leírásába laittyuk. 1  "

§. 122.



www . 165

l.

§. 12a. Sándorfalva, OláhúLSandra, 1587. b'rzlâg

Щ Sándritól neveztetott, а’ ki megnépessítette, Földes

Ura Gróf Károlyi Nemzetség, lakóssai Katolikusok,

Svábok, helyben Templomok , mostani Plébánusok Ka

los lstván., határja három fordúlóra hegyes, sovány‘,

s'zölô hegye sok bort terem, de tsak esztendeîg lehet

‘актам,’ szép erdejek van, piattza Szathma'r, és Kä

roly, nagy szükséget szenvqdnek a’ viz nem léttében ,

nyárba a’ szomszéd falúból hordják hordóklcal.

‚ §. „в. мы“, Oláhúl Med-im, ralú, мата ó.

Hitůek, 5o. házból álló gazdak, Papjok helyben, Tem

plomok fából, а’ Gróf Károlyi ház bírja, a’ falún ke

resztiil foly Mcdes patakja., lmelly itten veszi eredetét,

és a’ falú töle nevezexét. Ez elött hamú zsîrt (‘Змей

határjábamde mánaz erdök elf‘ogytak. Piattzok Szath»

mail', a’ hol, és az Erdödì hegyeken nap számmal Ке

resîk élehneket, тег: a’ határjok'sovány, Mindenkol.'

az Erdödi Uradalomhoz капот". `

\

ё. 124. Gfürüs, Oláhúl Gyíirüssa falú, lakóssai

ó- Hnasek, fa Tmplomok, ’s helybe Papiok, 5b. мг

ból áll, Bancsa nevïi pat‘ak haxárjokból veszi eredetét,

пену-15 a’ bikröl essözéssel m'egtelvén sokszor elhord

gya a’ széna rendjeket, f‘öldgye selejtes, mivel hegyes,

völgyles, kukuritzánál, és zabnál nem tarem egyebet,

cserfás erdeje van, nap szál'niaikkal keresik élélmeket

az Erdödí, és Szathmári hegyeken. А’ mint az Erdö

di Uradalomhoz mìndenkor пансион, úgy annak Urai

' Gróf Károlyiak bírják most-is.

§. 125. smkmz, oláhúl ‘шут, Ыётц; és о

láh falú, földes Urai Gróf' Károlyi ha'z, és a’ Vankay
nemzetség, lakóssaì Katolìkusok , és Ó-Hitl’iek, 1":\‹з211‹ь

Sándorf'alva’hoz nem meszsze , mellynek ñliája, határ

ja három fordúlóra. van esztva, melly búzát, zabot

 középszeriîen тех-ст’, szölö hegye, erdeje meglehetös,

piattza Szathmár, és Károly. ‘

1424. Drágñ'y n_omzetség b~í_rta.
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ё. 126. S‘aóa'puszltg, Oláhúl Szlatyz'na, mellyon,

_GrófîKárolyi Uraságnak nagy majorsága vagyon; az

lgrdodi Uradalemhoz mindenkor tartozandó.

§. 127. Erdö'd nxezöl várus, földes Ura Gróf Káro'

lyî Uraság, lakóssai Római Katolikusok, kìknek Me,

gyés Pap}ok Laurenisilç Kerestely, szántó földgyei há

14001 nyomzisbéliek, mellyek trágyázással mindenf'éle

v_eleményt, ré..tyoí jó szénát teremnek, két Orlzágoi

waßánesik benne esztendönlçînt, legellöje elegßndö,

‹ 11115 1'1îzre`, 65 épületre, szölôl hegyei jó hart termes‘ztef

nek,_ a’ lrgmagossabb szölö hegyen Sz. Donát 11:21:0

letére Kápolna épíztetetç, a’ mellyhez Sz, Gergely, él

52, Donà: napján 11111511 járások tartatnak.

_ _ Kégenten vára vólt, de 51111111; helyére a’ hegy

végére a’ Gróf' Károlyi ház tsinos Kastélyt építtetett,

а’ uégy szegeletéu tórnyokkal «igen kies helyen f'ek-`

szik, 5_6. szobákból áll, пар keletröl azép békerítet,

és Dám vadakkal megy rakott erd'c'ìtskét, délröl Erdöd

чёт-05561, és a’ Bik allya hegy óldalaiba lévö helysé

geket, nyugotról az Erdödi nagy erclöt, 65 ezen 115112511

tül vágatott útakat, éjszakról ai’ szép szántó földeket,

Madarász helységét, és Szathmár várossát szemlélhet

ni. Itten tartya а’ Kärolyi Uradalom а’ gondsz 16116

ket, 11616 székeít, itt van nyóltz rekeszekre felosztott

l_fogha'za köi'al kerítés között. A’ Kaltélyból a’ 11111526

Ье lehet а’ hegy alá lemenni, melly hét ágakra 052

lik, hol köhöl lçivágva,l hol hébóltozva, 50o. hordó

Íbor könnyen elf'ér benne. A’ mint az ebédlö szobájá

nak reá. írása. mútattya: „ 1750. Eszt. Elsö Nagy Ка‘:

„ 1‘01у1 Gróf` K__árolyi Sándor, lstennek segítségével fel

” építetle. €‘ A1311; g? Drágffy, 65 Károlyi Czimerek.

1216. Már emlélçezfeteÃ vagyon a’ tüzec próbg

Könyvben 275. Tzik. ,‚ István Terepeni helységhôl

„ való , perben fogta azon falúsi aszszonyt Deduha ne

„ vezetüt, és az ö leányát Penát, 65 a’ fiál Роща“ a."

n boszorkányságért, Bírái lévén Abel, Herdcudi El

” реге5‚ és Gróf‘ Joob bíró'tária, Роге" oldó Her

„ deudi Tqmás. Deduha, Pena, és Pousl. a.’ t‘üzes v4

u §§t hordqzvafn árgaçlanokn'nk találtagtak.

‚ 1264.
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1264. ‘Лось Ugochai, 65 Herdeudí Ispány 5211111

már várossának adományi levelében,

1525. Péter Erdewdi Gróf' említtetik I. Károly

Királynak oda ítélö levelében Lázár, ‘мы’ most Putz

ta-Darócznak leíi‘ásában.

1592. Erdewd vidéke keri'íletnelc neveztetett, 65

Balk, és Drágh Erdcwdi Gróf'oknak írták magokat.

1427. György, 65 Sándri Drágh Бай, László Oláh

Jánosnak fia, és János Sándrinak Balk fiának fia

bírta'k.

1456. Eözvegy Jusztina, és Balk `161105 bírtokos

sai említetnek. ‘

1481. A’ régi várának гей íra'sa ez vólt, a’ mint

Gróf Károlyi Sándor annak régi homlok kövériíil leírat

ta: ‚, Szent György napiánalt nyóltzadján Drágffy Ber

„ talan kezdette tsináltami ezen Erdewd várat, a’ kö

„ falaknak magosságát hatvan singnyire, lzélességét

‚, harmintzt‘a, а’ tornyok magosságát nyóltzvanra, a’

„ kapú szélességét négy singnylre rendelvén el. “

1482. Az Erdödi Templomnak reáírása ez: „Drági

„ ffy Bertalan Erdélyi Vajda, a’ hatalmas Mátyás Ki

„ rály idejében Nagy Bóldog Aszszony nyóltzadjára,

„ lstennek dítsöségére, és a’ Nagy- Aszszonynak tisz

‚‚ 1е1ес61‘е, végezte  el ezen Nagy-Erdeudi Szent  Egy

‚, házat. “

1501. Ugyan azon Templomban reá irás: ,‚ Nag'y

‚, emlékezetů Drágll'y Bertalan‘ Erdélyi Vajda, Szent

„ Demeter napján, 54. esztendös kora'ban ez világból

„ Istenesen kimúltt.

’ 1545. Drágll'y Gaíspár ezen Sz. Egyházat a’ Hel

vetika valláson lévöknek által adta'.

1756. Gról' Károlyi ‚5611601- а’ ВеГонпЗШяоМб!

viszsza vette. ‘

1765.
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1765. Gróf' Kzîrolyi Antal újjítnnî Индекс.

1777. Elvégezte.

1555., [Эх-$333’ Gáspárnak nevendék Gy'cïrgy Eában

Ей ágon mugva szaka'dva'n, az E_ŕdödi чёт, és [Угада

10m, шт: um ‘спец jószág , a’ Királyi Fiskust illet~

tg; de Báthory György идёт)’. Gáspárnak ìjzvegyél

Sòmlyai B_áthçry Annát f'eleségl'il vévén, hcgy az Er.
dödi ìószágot ‚падает tehesse, Ferdinánd Királynak

\ hivségétöl elállott , és az Erdödìjvárat Izabellának, Ей?

' polya János ijzvçgyének, és ñaínak hgçalma щ тень

щ Tehát. '

‘ ‚1565. Schwendi Lázár, és Báthory Andrés Зайц

mári Fö-Ispány Tsászárì Vezérek nagy táborral 'Erdöd

várát köri’il титан; `éppen akkor Báthory Судя-ку a*

“мы nem тепле lévö чада; kertyébe múlatozott, és

` kevésbe мы : hogy az elöre kiildött Magyar szágúldozó

Húszárok által el nem fqgattatott, de serény paripáján е!

szaladván, noha ezen erösségbe az вид-ото: wkáig 1:14!

harta vóìna, mind az Два], ßáthory Andrés báttyának"

közben járásába bízván, la’ várat ìllycn alkú mellett fel

adm; hwgy a’/vár, és а; Erdödi Uradalom minder;

`benne Куб értékével Makszimilián Király részére око;

`1altasson,‘ a’ mint a’ sok ruházatokon, fegyveren, bo

ron, szemes диет‘, szarvas marhákon kivůl, tsak kész_

ïénz 1:). ezer verni; tallér találtatott benne, а’ vadas

er'leknek palánkjai 4pedig feltüzeltetvén, a’ чада!‘ а’

kaçondság élelmére fordíga‘ttak; maga ßáthory György

elpártolásáért vaszittse-el а’ Bujáki чём‘, és egyéi.;>

Uradalmait, az шёл Kîrályì kcgyelmety nyervén, Clics

va várával Zemplén Vármegyébo elégedgye‘n meg, а’

hová ment lakni, és ott bújában meg-is hallálozott.Y

András báttya nagyon esedezett mellene Schwendi Lá

V_zsárnaik hogy ezen kemény feltételeket идущий meg,I

de ez haragra gerjedvén, még Ba’thory Andrásnak 16

azágát-ìs táborával pusztította, nzért ezen derék Ma

gyar Vezér-is elkeseredvén , а’ katonaságról egy içleiä

lçmondott, és Ecsedre Mìklós- öttséhez vette lakását,

fmég a’ Tsászár Юга! f’elélesztvén, a’ Magyar katonák

пак Vezérségét újra. felválalta, és j‘çâvô 1566,. ‚5:52;ч g’

táboroaásban тёмные“. A

ë
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Az után Erdöd vára megerössitetvén, nbban La~

vemberg Német,~és Jónyi János Magyar Ezeredesek

lbadi parantsolóknak tétettek. Történt akko`r: Воду

Scwendi Lázár а’ Templomba menvén , ottan két Né-

-met кают“. а.’ Drágfiiak temetö helyeinek feifeszegete

sein, és темпам" találta, 'azonnal az egygyiket he

gyes törével agyon зайца, a’ másik рейд; теЁвеЬег

sítçtvén , szökéssçl megm’emene életét. lsrhvánffy z2.

Könyv. . '

De ugyau поп Eszt. maga Zápolya 121110955;

попа, 25. ezer katonáival. és Hassan Temesvári Beg

ler-Bég, a’ Задай, és egyéb Törököket, 15. ezerig

hozzája. tsatoiyán, ezen Erdödi várat megszállották,

minek elötte az örzö seregnek segítségére Bay Feren

czet, és Zeleméry Miklósz, két vitéz Kapitáriyokat 5o.

lovasokkal, és zoo. gyalogokkal Schwendì Vezér elöre

kiild'o'tt vala. Negyven napig faltörö ágyúkkal kemé

nyen lötte a’ várat az ellenség, nyilások esvén а’ kö

falakon sokszor гей, rohanással megvenni próbálta, de

mindég viszszá ‘степени, még mind а’ kéc badi rend

tartó Lavenberg, és Jónyi, nem külömbben а’ Törö

kök részéröl Kurta „мета Bassa, Hassan Begier

Bégnek attyafìa "Май! elesvén, és a’ Német örzö se

reg pártot ütvén, és a’ Magyar katonáktól elállván, a.’

Törökökkel alkudni kezdett; látván Hassan Begler-Bég

a’ maghasonlást, nagy sikóltással egész seregévzl а’

várra (шт, és azt'véres “помпа! megis vente, az

egész örzö sereget megöletvén , hogy ez_ által Kurta

Bassa attyafìának , kinek elestét tíz Erdödi чаша! ( а’

mjpt mondotta) fellyebb betsiîlte, áldozatott tégyen.

Kéïresen a" szomszéd erdökbe szaladhattak-el, Bay Fe

rencz , és Zeleméry мама; megsebessített vitéz Kapi

“пуска! is János *Sigmund dühösségektöl» nagy nche

zen menthette meg, az Erdödi várat pedig Hassan Beg

'1erBég boszszúságába fôldig rontotta melly az óltva

fel sem épůltt. lsthv. 22. Könyv.

A’ mostanî Erdödi Kastélynak ebédlö szobájában

is ezek olvastatnak: ‚, 1565. Eszt. János ’Sigmund Ki

z, rály ezen Erdöd ‘Ката: egygyütt а’ Törökökkei meg

‚д szálván , negyven пар} ostromiásolç után Capitale;

и “Ч



‚‚ tio ellen a’ népet fegyverre hánta , és rabsa’gra. ЧП‘

„› te , а.’ rvaímt f'öldig ront-atta'. “ ‘

Azon Eszt. Zápolya. Vaida, él a’ Klrály között ke

;és zisdì'ire a’ békesség Erdödnél megköttetett, I. Rész.

. 7 o .

f» ‚ 1569. Makszîmilián Tsászár, és Király Erdöd hely

Ségnek inségén, és sanyarúságán, mellyet az ostrom

allait szenvedett , szánakodván, annak lakóssaìt minden

«маты, és Её: terheknek vìsele’sétöl hat esztendöre

menté tette.

i' 1578. Uray Milclósnak , Sándrînak, és Györgynelc ,

1659. Czeger Istvánnak szölejek az Erdödi hegyen

felszabadítatott. 1

1629. 1652. Zsegnyey Borbálának, Báró Ka’rolyi

Mihály özvegyének az Erdì'idi Uradalom Királyi ado

mánnyal adatott vígasztalásúl: hogy а’ férje a’ Törö

kök által megöletett. I. Rész. §. 155.

1665. Bárô Károlyi László benne й] Királyi ado

mány levéllel megerössíttetett.

Erdöd 4vár'ossa arról~is nevezetes: hogy ama’híres
Erdödil'ßakacs Tamás Kardinál, és Esztergami Ersek, ь

кмецамь atyától опал születvén, гавани, és jeles

erköltße által hazánkbaJlegf'öbb Papi мышц" eme!

Cttßll.

Ezen „тете: maga sem ‘чада, Erdö'drö'l ír

va'n magát, végsö rendelésében-is а’ Tudós ,Kollárnak

jegyzése szerént azt megvallani nem szégyenlette, sok

мы“ íróink azt me erössítik, úgymìnt: Tubero, az

után az Esztergami Érseknek elöadása 95. lap. az Egri

Püspökök leírása 44. lap. Bell 66. lap. Bodzás János

(Sambucus) 1569. Eszt. {т jegyzésébe azt jegyzette\

f'elöle: „ Bakach Tamás Kardinálnak az attya Zatmár

n Erdödön Kerëkjártó vólt, a’kinelc а’ felesége Tamás

è, fìával vîselös lévén, Воду nem sokára lebetegendö

u feleségének enyhi'ilésére tc’lì idöhen Щи! fát hozzon,

az



5, az erdöre kiment, méglen pedig Её: ‘55115. egy azar

‚, vas a’ lzekerének kerekjébe szarvainál úgy belé bo

„ nyolódott: hogy kerekét-is бане törvén, onnét sem

' „ m=képpen ki nem szabadíthalta magát, még Kerekel

„. Bakach Tamámak az attya elö iövérr, a’ папа":

,1, megölte, és a’ rakás fára tévén, Tamás fiának éppen

„ keresztségére haza vitre. Innét eredett a’ Bakacsiak

„ nak Czìmere egy törött kereken álló пап/55. “

Bell Mátyás írja: hogy látta, és olvalta Hollól

Mátyásnak azon Czimeres levelét, melly szerént : „ 525.1!

” már Erdödön sziîleten; Bakach Tamást, Miklóst, Já

„ nos _, Bálint testvérjeivel nemtelen állapotból Nemes

„ si rendben helyheztette ‚ és lzületésének ìeléůl a’ fel

‚‚ lyebb írtt Nemesi Czimerrel megékesítette. “ A’
kezü.1knél l'évöl nemzetségének ágazattya- is печени

testvérieit mútattya.

BìkaV(Taurínus) впал-ь egy idöben Bakach Ta

mással élvén, midön ez Rómába készüne. jelee ver

seibe elé hozza alatsony születését: i

Nulquam~~1

Tam cito , quam Romae (modo lint virtutil amantes)

Obscun's gqm'tì natalibus alta. bicornis

Pallade, et nbsequio transcendunt culmina mitrac.

' i

Az az :

Schol elébb ‚ mint Bómában Nagy emberré nem 1552

nek

Azok, a’ kik szegény sorsú házból származáat

vesznek , ‚

на tarlúlrlak, _ ha engedök, ‘s minden vii-tust ‘МКФ!’

nek ,

Piispökségböl legf'c'ìbb Papi méltóságra mehetnek.

Most-i8 vagyon az Erdödi hegyeken egy Вадим

nevezetü szölö, melly hajdanában Bakocz Tamás Kar- ‚

dinál attyáé vala.
f

Már az ö viselt dçl'gaît Hazánk 'íróji' e’képpen ir

ják-le: Bécsben elvégezvén a’ höltsçlkedéstl, éa az

" ’ ~ .Steal



lsteui tudományt , az Egr‘îk Pii'spök Rangonî Ga'i'bor m1

v`a1‘áb'ar' író Deák, az után Tétu1i"Prépostá, Zágrábi;

ì G‘yöriy, Egri Püspökké, ‘

1497. Esztergamí Érsekké lett.

1498. Érseki megyêjébe Egyha'zi gyìilekezetçt tar-ì

t0n’.

1500. _]I._ Ulászló Király, és a’ Venetzìabéliek kö

_zött a’ Törökjfik eilen Frigyet kötött, és azok 'enen ha

dakozó Magyar katonaságnak 2o. ezer aranyakat ada

kozott. Meilynek megjútalmazására VI. Sándor l’ápa

Kardinálnak , êsKonstánrinápalyi нитками nevezre.

i Azon Eszt. Esztergomba а’ Magyarok Nagy-Asz

szonyának tiszteleîére fekete márványból 'Kzípolnát épi

мы, melly most-is láthatóezen гей 1165591: „ Erdö

‚‚, di Bakocz Tamás Kardinál Esztergami Ersek a’ ВЫ‘

l” .dogságos Szüz Mária Islen Annyánali épít‘ette.“ “

1504. Во511уг11с` Országba a’ Törökök bénynmúlván

teslvéreìnek _fiaiyaI nagy h`adì segedelmet indou.v

i .A 1508. II. 1.5165 Királyt koronáztn.

1512. À' Lateranumì Egyházì gyì'ilekezeteń, 65 a’

Pápának válaszxáeán Rómába jelen vólt, maga-is ezen

Fö'Papi méllóságot reménlette, melly végre nagy 1161!

sége! tert, Magyar lsvassaival a.’ Római úttzálcon ezüxt

l@ patkókat hullanaton, de X. Leó yálaszr'ntott. 0n

'nét'kereszçes bútsúkat hozott', mellyeket jól` szándék

kal k1hí1'dçtvén, —

1514. Véletleni’iI nagy támadágra. adott okot а.’

parasztoknak.

1515. мама Ostriaì Fŕi-Hert'zegnét II. Laios Ki.

rálynak, és annak Anna testvérét I. Ferdinánd F6.

Hertzegnek Bécsbe Sz. шип Templomába házn tán

súl eljçgyzette.

‚ 1516.
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‘ ` 1516. п. Ulászló кашу: SzékesFejérváron emmer.

te, nevendék fîát gondviselése alá ajánlotta X. Leo Pápa.

1520. Végsö rendelést tctt, sok kintáet, és ладу

jószágot Al'lagyván F’c'i rendû méltósággallA Péter, Pál,

Jánns , Bálint, István , Tóbiás: Farkas швы/6161161 va

azon kìvi'il sok ìffìakat neveltt. О ne

nevelte Zathmáry Györ , Zalkay László, és .Wárday

Bál utáxm'a Единицы %г3е1сс11е1.

1521.v Meghaiálozoti, és. az Езда-91111 Fö~Székès

Egyházban temettetett- eL] .

Testvéreinek egy ágazattya tsak ugyan Bakacsol<~>

nak neveztelett.

1511. Bakach .ninos zágrábi Püspök,

1526. Bakach Sándor a’ Mohácsi veszedelembe je
"1611 vólt,v а’ holott a’ maga lovát Bánff'y János alá. ad

ván , Tör'ók fogságba esqrt, de Bánffy kiváltotta ötetà

1619. II. Sándor vólt Keszthelyi Kapîtány, ennek

âsmét Sándor ña, Lukács, és Benedek unokái, Lu

kácsnak leánya Orsolya Szent~Györgyi Horváth 142152

16h02„ ßenedeknek leányi Theresia Tállián `165611161,

У11ц6г1а Ве55е1111`у Ferenczhez тетей férjhez. >

‚1 ‚

§. 128, Felsö'- I'Iomoród Oláh falú, lakóssaî Ó-Hi»`

Iůek, 55. házzal biró gazdák, -Templomok elavúltt fa.

épi'ílet, а’ k'q‘zép Homqródi Pap jár hozzájok, hqtárjok

terméketlen, erdcjek 161’ csercs, bikkes, Homoród

nevi'i patak f'oìy el а’ f'alú derekán, mellyt'c'íl veszì ne

vezetét, kevés marha 'tartással, és /kapállással а’ Szath

mári , 65 Erd'c'id-i hegyeken kercsik` élelmeket.

12g. Kò'ze’p-Homoród, ez-is Oláh helység,`5o.

házzal biró, Ó -Hitii gazdák lakják , erdeje szép va

yon, cserf'ás, és bìkkes, mellybe nyúlak, és òzek ta
áltatnnìi; Homoród patakja ezen-is kereszlïil foly, Pap

ja ,‘ és fa Temploma helybe van`, földgye sovány, a'

Szathmár'x hegyi munkával karesik élelrìxeket. Найт

jába ’ l
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jába van ha'mú zsírt fö'zö ház a’ közél lévö й"; hutá-V

hak fentartásárn.

ё. 15o. 41.96 Homoród, ez elött Rente-Homoród‘

па!‘ neveztetett, és _Oláhok laklák, de zo. esztendök

` шт G‘róf' Károlyî Antal Svábokkal megszállította', 8o.

telkes gazdákból állanak, Katolìkusok, Megyés Papjnk

Paar Fridrìk Sz. Ferencz Rendgyén való, й} Templi»

mok téglából most építtetik, a’ határjának egy része,

soványabb, más része termékenyebb, erdeje tölgyes,
A és bikkes. özek, nyúlak találtatnak' benne, Beínyáról

Kis- Sikárlónál a’ Szamoson клевый!‘ jövöknek Or
slzág úttyába esìk, a.’ pìattzav Szathmár, Várallya, Bá

‘ nya, és Erdöd, élelmeket szántással, kevés marha

tarfással, és nem régen kezdett szöl'c'íknek miyelésével

keresik, kivált реф; krumpéì‘ tenyésztéssel yeltáplál

lyák magokat.

1418. Drágff'y nemzetség az Erdödî Uradalomhoz

1655. Prépostváry ’Sigmund а’ Béltekihez birtak

Most Gróf' Károlyîgk megint Erdödhöz bìrják.

f §. 151.' Páczafàlú, régenten Apa’czafalú, Ó«Hîtì"1

Oláhok lakják 4o. мы; gazda, Papjok helybe ‚ én

fából építelt Templomok, határa sovány , bikkes erde

je szép, „дам bövölködìk, й} hegyî szölöîök is van ,

Brán pataka а’ bik tetejéröl vévén eredetét foly Киева’

tî'il falujokon, és a’ Homoród patakába mégyen.

1570. A’ Szathmári' Apátzák bírtokába vólt, kik

töl 'vette nevezetét.

’1668. Gróf Csáky Istvánnak Ki’rályî adománnyal

1 дат", az után Báró Wesselényiek bírták, most egész

' szen a_’ Gróf’ Károlyi háìé.

б. 152. Mogyorót falú, a’ Gróf Károlyi ház bíx'ja,

lakósgai Ó-Hitüek Templomjok, Papjok, haxára so

тайну, t'c'ilgyes, bikkes erdeje, а’ helységen kereszt'ůl

Mogyórós patakja foly, mellytì'il vene nevezotét, 5o.

gazdából áll, pfattza Szathmár,k ‘минуя, és Nagy

Bányà, szäntásból, vetésböl, marha tartásból élnek.

Mindenknr an Erdödi Uradalomhoz много".

' §. 155
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§ 155.

dejel köztt szerrte széjjel fekvö ialú, lakóssai OIáhr-k,

népessége 6o. вида, földes Ura, Gróf' Kárclyî Юга.

ság _, f'öldgye trágyázva terem _, magy tölgyes , és bik

kes erdqe, >régi hutának, ‘аду üveg mi'ihelynek he

lye.

у ‚54. `15j-11.11.1.~01.11.111 ста, sfdmy. neve

zéti'i pusztán épïiltt й} UVCg-Mïll'ltly, а’ népessége 15.

hzíz, Csehek lakják,'kik az üveg tsináláshoz értenfk,

semmi szántó , és kaszáló földgye nints, tsak nagy 181

yes, és bikkes erdeje„f`òldes Ura a’ Gróf Károlyi

haz.

I 1272. Styh'tebulmak neveztetettv talán a’ ki'ílföldì

írónak tuclatlansága miatt. A’ Tatár járás elött Dnenes

nek Бай bírxák, az uta'n Mikolának Gróf Fylpy fiának

V. lstván Király által ajándékoztatottl, a’ mint Fülpös

nek leírásában láthatni.

Hajdanában f'ŕild' чёт-15 vólt a’ dombok között

k'c'if’allal megcrössítve, mellynek most tsak puszta hel

lye штык.

1592. Az Erdödî Uradalomhoz напиток, és an

nal: Utai állal bírattatott.

ё. 155. .Ola'h- Tógfalú, Oláhul Szírb, lakóssaì

Oláhok, népeisége‘g'o. гида, Temploma vagyon, (Ы

des Ura Gróf' Károlyi ház, hetárja. szük, és войну,

‘ tölgyes erdeje van. ‚ `

§. 156. Ola'h-Újf'alú, Oláhúl Видел)’, lakóssai

‘Oláhok, 65. гида, Templomok helyben, földes Ura

Gróf‘ Károlyi ‚ határa szük, és sovány, ennek-is töl

gyes erdeje.

Ezen két falú a’ Megyessî Uradalomhoz капота.

1492. Megyesallyai Morócz Istvlh, Margith fele

ségével mind a’- ké:Ã ágra felkórto.

. ` l

s. 157A

ó-Hum, 01.11.111 идти”, а’ ы1‹1‹ er- \



ï. .57. Faflfahmzó, 01.111111 Farkasé', 015.1, f3.
Ы, akóssai egygyesiiltt Katolikusok, helyben Tem

plomok, ne’pessége 115. gazda, dombon f'ekszik а’ 528‘

mos mellett„ szántó fì'ildgye'i jók, termékenyek, le.

geilôìe eiég ‚ és i6 , fája épïiletre , és шаге elegendö,

belsö gyümölls‘ós kertyei.

,1592. Äszszz'naghnalf iiivattatott, Balk, és Drágh

Mármarossy F6 . Ispányoknak.

,""‘ 1641. Kállay Györgynek, Pálnak, 5s Бийский

Királyi adománnyal adatott.

Mostanì földes Urai: /Szaplonczay M'iklós, Kállay

lAntal, Ferencz, György, és Lá'szló maradéki, Noszd

'ticzi Thun-zó György, Krassay_ Mlhály, és özvegy' 11-1

nyi Lászlóné. ` ~ g

ё. 158. Paplßikó, Oiáhúl Bgyz'lfo din Èadùŕé,

Oláh {ат , Temploma vagyo‘n, magos dombon fekszik,

népessége 5o. gazda, földes Ura a’ (Эх-Ы‘ Károlyiház,

földgye sovány, tölgyes, bikkes erdeje.

§. 159. Czz'kń, máskép Czìkló, Magyar és Oláh

falú, két mért'fôldnyi távúlságra bent dél felé а’ Kö.

zép Szólnok Vármegyei helységek között dombon Ген.

szik a’ Szamos partyán, a’ hol hét igen magos hegyek

között omlik _ki a’ Szamos vize Erdélyböl Magyar Or.

szág-ra, melly Yölgyet kies vóltáért Szép- Защита!‘

nevezik, lakóssaì Beformátusok, ¿s Ó - Hiti'iek ‚ mind

а.’ két résznek Temploma, népessége 55. gazda, egy

nyomású szántó f'öldgyei i6 termékenység’ûek а’ Sla.

mos vize mellyékén, a’ dombiai soványok a’ hol szölöt

termesztenek , réttyei megleheti'is szénát капище!“ f‘á

'la шаге, ёршеп‘е elegendö, ffö'ldes Ura Gróf Thóldy

Sigmund.

‘ 1451. сайте! falú ,l említetik: hogy Vetéssy nem.

__zetség bírta. _ l; .

{1J-.f1 ё. 140. Tomány, Oláhúl Тата): , Falú a’ Зато:

partyánl, lakóssai Óláhok , 120. дата, Templomok,

. нат

\
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-ha'tárjának nagyòbb része tú! a' Szamoson идут‘,

f‘öldgye kövér, és termékeny, Földes Ura Kéthelì Gróŕ’

Hunnyady Jósef, erdeje nintsen. y

1.461. Thomonyáhak истине", ¿s Béltl‘leky Míú

hálynak benne rélz Királyì adománnyal adaton.

|629. Seguyey Borbìla Báró кашу: М1Ьй`1у 62‘ -

Vegye , ‚

1784. Gróf‘ Haller Ersébet* B’áró Hunnyndîy János

f‘elesége Kiçályi adomány цепи‘ ezen helységbe bé

Напиши. ‚ '

ё. 141. Erdö- Зайди; rég‘enten Erdö‘d-S'x’ada,

Mezö város еду magos domboú, f‘öldes Ura Gróf‘Hun

nyady Jósef', lakóssai egygyesültt Katolikusok, 26o.

ваша, kì'iböl épi'iln Templomok , a’ Битов mellyékén

igen jó tërmékeny f‘öldgye, szölö hegye`is vngyon, er

d'eje a’ legszálassabb tölgy f‘a’katv печей, esztendönként

négy vása’rok tartatnak benne, éjszakról a’ Szamos vif

ze ‘Шу, mellyen az Uraságnak тайна, ¿s hídassa, a’

dombutetején Kastëllya vagyon, mellyröl az egész vi

dékre bélámì. -' `

|552. Sz'udusnak "шишек, ё: Mihálynak Tyba.

fìänlk ña, Péter, és Tamás Mestereknek Tyba ñaìnak,

‘ ’s rokoninak zoo. gyrájért, mindeniket négy forintyá

val számlálván zálogba velene a’ Váràdi Káptalan

Hört.

Az után а’ Cháholyi ńemz'etsé‘é ‘МН, Él ai (1116

holyi Uradalomhoz tartozottl —

|466. CsatóházìI Csató Gergely benne vám, és

révbéli bérn/ek a szedéléröl Fejedelmi engedelmet nyu-tt.

‚547. Puszta van. a cháhoxyi'xme nur fcuyebb

печени leányìnak, _

162g. Segnyey Borbáilrának Báró Kairolyi Mihály

özvegyének, ì ‚‚

M 1784.



1784. Gróf Haller Ersébethnek, Bzíró Hulmyfdy

„то: 1е1еаё5ё_пе1‹ КЦЮУЁ adoma'nnyal adatott.

. ,§. 142. Агапуоз , Oláhúl Aries, közel az arany

bányákhóz lévén, tîjlök vette высший, Orosz, és 0

láh falú, lakóssai O» Hîtüek, 5o. ‚дама, Templomok

van ‚ bírtokossa Gróf Kornis Uraság, szántó földgyei

közëpszerů termékenységgel bìrnak, de harmad részét

alkalmasint eiönti az árviz, réttyei jók, vagyonuyàit

Misz'tóifalúban, "s Bänyán k'ózel eladhattya, nyúgot

x'ól a.' Битов, éjsz'akról a’ Lápos vizei kcritik.

‚ 1575. Dálnoki Zekell Gáspárnak, és Bóldi’sárnak

benne rész jószág,

- 1645. Perecsényi Ersébelhnek ‚ ЫзЕЬопа János Bz

vegyének egész heiység Olá'h-Kékes falúért tserében

ё: ezel' forintban a’ Királyi Kamal-a мы béíratott.

145. Vaïaszúf, Oláhúi Valaszula, maga! dom

bun ekvö falú, lakôssai Oláhok, népessége 5o. гида,

T_erppioma vagyon, f`öldes Ura. Gróf' Károlyi ház, föld

— g‘yen trägyâval használlyák, szép 'erdeìe, Oláhúl Ма
ra Балта/‘43 hivják, melly Magyarúl Bormalma, fu1i~

2wel hogy,A a’ Borpatalrán malma vagyon, az Erdödi

’[.Iradalom'hazr штык.

5. 11i . Barlafdlú, Oiáhúl Bal-lest.

‚ 14 . З‘заВЩШз-Вдхб.

l §. v1746. Mezä-Blkó, három régi rendetlen falńból,
‘мы: т? зщгмъше 'hi'lzato't-t'll'iel‘ység, Маша 0

láhok , Oroszból 'egygye§iliitek^, és 4Kntolikus Svábok,

FAnégnsségç 15o. ваша, az' Oláhoknak ké: fa Templo

_ .m n

v cladhatlya,1'egell_öje ещё‘. Y .

__ k.' af'süîbfok‘n'ak еду, de épi'iltt vagyon, Pap

jok `Gëczyîlôsef Sz. ‘Ferencz :Rendén való ‚ ‚Рыбы Ura

Gróf' Károlyi Uraság, szántó f’öldgyei soványak, de trá

‘гудит ‘Чющануёъ, 91518 “Веку‘ц' és‘tölgyes erdeje

szép, réltyeì elegendök, Nagy -Ba'nyán живём}: jól

4Régemcn Вид‘: -- 'Dierk-rulli'- пением“.

` 1446.
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. l 1446. Ринга vcfílt, és Bekényi Miklósnßk, fyhins

l társánäk Bachkay Agnesnek, és >ßiemss- sóàorának,

1495. Ujlaky ‘Járiusnak, és Antalnak ’Kigäljfi ado

mánnyal adatott.
\

l

‘ `§_ ‚47. ßázomfam, 01111111 Amm, 0111. 11111 ,
a’ Szamoshoz közel , lakóssaì OHitü egygyesfůlit‘lia

"‘tolikusok, 5o. ga'zda, Templomok vagyon, földgy'e1

'_terméke'nyek , de felét gyalcorta nagy ‘чаек 141141“ è's

illyenkor а’ 1egellöje~is szoros, halas tava, és'fïlzesse

.www .

1657. Ruszkai Kornls "Sigmundnal: Kìrályï'a‘dh.

mánpyal adato tl.

Mostani yföldes Uraî Mìndszenti P`eley ’Sigmond,

Miske Sámuel , '_fhóldy Miklós. - a

ё. 148. Remate mezö', Oláhúl Póm, Рай,’ közel

a’ Szamoshoz, lnkóssai Ol'áhok, Templomok >vpgyon,

yne'pessége 200. gazda Nemesseivel egygyütt, f‘ôldes [159i:

'Il_1óldy Mklós, Rókász vJános, Mißke Sámuel, Cse‘ré

~11),;'1 Dánie‘l, Hoŕváth’ György, é! ‘Peley Unk, búza.,

».tengeni , zal! termö'földgye , вычета, .ée .lápralyqs м‘а’

dombos helyeìn vagyon tölgyes cseréje, éjszglçriól-ŕ’

Szamos ‘же.

` i

Régenten Elsë'Rcmete Sze‘nt'fál Spegzete'sseinek

` Veresmarthì Klastromhuz tartozott, és azért Ramen

'rnmänekA neveztèœett. 1 ‘. . _' .___1'. г

_ 16.37. Ruszkai Komix 'ââigmàxdtlalç egész-'llelygëg'

Királyî adománnyalfadatqxt. '1 ‚ _: ” ‚‚ ‚ _ „Jän

- §. 149. ‚сна-там’: falli flfxkéäìlcîß’

Szamos'fpartydn,~veres шаг“, Vmellymïìi “тихий,

щшшыатгкмьъыаа Oiáhdk.,mépességß »49- $35"

da, Temploma va‘gyon, Földes Urg'ß.' 1Bánó11W1éQ$ny

Miklóß, Ural Gásplár¢4PÁlàI 15;#11’. Ст}! Еегетгг,

Рарысгудбзегууевтая Sami/11e ,‘ Ídgye xgen'sozîny,

` ‘ 2 z 
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zabnál egyebet nem ‘идет , de a’ Szamos porondgyain

jó tengeriek van, tölgyes, és cserés erdeje.

Bégenten A156- és Felsö  Vèresmartl11'a` osztatotx.

15112. Hog-y Chabanlfa, mostis virágzó Jeles

Rhédey летний; eleinek rokona, úgy mint ‘Péter,_a’

Ja'nos fìaìval Sámuellel, és Dáviddal itten fundálta ‘61

. na Keresztrl'c'i Sz4 János Vtiszteletére elsö Ветви: Szeut

Pál fia'inak Klastromát, Szentiva'nyi a’ Klastromok 151

stromába iëljegyzette. 1. Rész. 121.

140g. Csáky György Királyi adománnyal felkérte,

de birtókába nem lépheten; merc ‘

1412. Veresmarthy János, Sándrìnak fia bírta,

n' 1492. Megyesallyai Morócz Istvánnak, és lMargith

"feleségének, mind a’ két ágra Királyi`adománnyal l

дать.

1585. Hagymássy György Felsìöl Veresmarton négy

'_xtlelekbe , "
n

\

may Györgynek felesége Felsö -Verèsmarthi ré.~.z jó.

Szá‘gban, ' '

1 49. Gáspár Sándor egy részében Királyi ado.

Tfmány 7111‘ellett béiktattattak. _

§. 15o. Borhíd Oláh falú, “Не: vrai. Eöttvög
Sandor, Károlyi, és l’eleky Gróf‘ok, Báró Wesselényi

Jósef, Gáspár, Рай, a’ Szamos vize partyán f‘ekszik,

népessége 12o gazda, egygyesi'iltt Katol=kusok, Tem.

plomo‘k vagyon, „штык ‚а’ Bor patakától, melly
a"f`al'\'1t végig rf'cdlya, híd van rajta, 65.. тайно! hait,

szántó f'öidgyei sová'nyok, ’s árvíz-is ja’._rja, gyi'imölue,

tengerije jól „мы, гёцусйс gazdagok, legellöjök jó,

ßjok tí‘ìzre elég. \

i599. 1v1-gym; Bin aai 1.1.1111.

° _ _f _ 150g. _

' 1

""' 1595. Thardy Vörös Sóiia hajadon, az után Szi1l
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1409. Cláky Györgynek Kîrályî ndomáunynl #da

tott. ’

1492. Megyesallyai Morócz István Margìth 1761956- у

gével benne béiklanatott.

rìának ‚

174g. Gáspár Sándornak benne révsz Kìrályi 5110

mánnyal admon. _ ` ._.

151. Lippó а.’ Sumo» partya'n fekvö Falú, 1;

Ё655а10161101с. f; ïe‘mplomok vagyon, népességc 12e.

gazda, f'öldes Urai a’ Csomaközy nemzetâégnek ‘1633

zot: marçdéki, mostanì zálogqs bírtokossai Szlán lsb

va'n, és András özvegyqi, Fóldgye feiép agyag, ¿s so

vány, de trágyázkva .jó I_aúzát terçm, ggngeyìielg, 165

gyîimöltsö'sök a’Szamos poronldgyain, tölgyel erdeje.

Ezri: a’ Megyessì Simon Bánnak Hai bírták.

1409. Csáky György Kîrályì adßunáunyal felkérte,

de birtokába nem lépetc _. mert «j

1492. Megyesallyai Morócílstván. Margîth felesé

gével új Királyi adomány meIIett benne béiktattatott.

\

§. 152. „Чай/11112, Oláhúl Szz'n, Gróf` Károlyî hät

bírja, Svábok lakják, 65. gazda, 26. esztendeje hogy

mf'gszállották ezen helységet, ez elëtt Ola’hok lakták,

bikkes, tölgyes erdeje, mellyben ì'izelg,Á nyúlak 141111111:

hak, piattzok Szathmár, a’ hata'rja igen sovány, mm

'denkor az Erdödì Uradalomhoz шпион.

§. 155. Rézteleh, Oláhúl Тали“, Oláh f'alú,bìr

tokossai ,Szathmár Va’roßsa, és a’ Gróf' Károlyi ház ,
Likóssailegygyesi’iltt Hitüek, fekszìk u' Sznthmáń

hegyek közöWï/lìatárja ké: nyornásbéli, tér helyen fe

jér agyagos f‘ôldgye terßm , kevés búzát , tengerit, é!

zal’mtfmak tcrmö erdeje meglehetös, piagza Suth

mar. . ’ '

1699. Skotka Mihálynak, és feleségének Ballon Má- ‘

1411.>
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' Цгп. SzatlírnaîxäVáŕa's.s~:á¢1ml’"Sí’ghwńdl Király; мы

' WuchovichrGyörgy Báez Uralkodónak által adatott. L!

Rész. 17x.
‘ . I y и _

5.151. ‘Едва/‘6, омыёшёйщцд ош’ь ma;
földes Urai Hiripî, és lvácskói ySzuhányi János, mos-r

tarif Fel ,lsïrányjvlízíllay Antal, 'Zanathy Mihályné ,

~ lakóssai O-Hnti'iek, 55. házból álló датам, fából él’

pi'i ь: Temploníok, Papjok helyben, hatá1ja sovany, há.

x' туманы!‘ ," ke'véä'ïkétxzeres búzát , Ie-glnkább' ten

geriß‘és zabot сел-ст középszerïien , van tölgyes erde':I

je ,_ planz’a Szaîtbmávr, élelrńéueknmódgya -kevévs marha.

пищу és ‘àW'Szd'lhmär-í hegyijó’n l' “матчам já

räf; Hdriwróßfpatnkja,"mellyf'aff‘lj. texöröl ты «a»

dew,»f¢1y.¢1¢1am.=~ "5 ‘ 'U ~ '‹ ‹ "‘ "-"

dal -i' .b ‘1..„.»_~~‘.». _ i.. ‘ 2.5 .'t-'J‘ ‚7 ¿JL-f' i '\

fnégmtm ‘машинами mveneretr, ¿s ‘Ф 'i `

i "„ i YÜ'ÖL Eig‘ályV штат Darócz'y flsìváxmak, " ‘ """'

ыиг’нь) R- 1yr/ll' .l ..' l." L_ " . _,

*1752, Böszörményi Sámqçlnek és Kçmáfom' An

drásnak-fegëswìleáyseg, «дат ‚г “H1

‚т —г17вэ.7эмъщ+” Amamák'gféi‘- i‘ászmnak -rele'Kiráf

lyî adomránnyal adatott." " ‘,'" “и: ш‘ " ‘‘

~ I '15,5'. Gra-1MM.'O‘láhúk'lîilss;ńagyobbfrésze

Siktb'má# Váff‘os‘léé,r banni! Nemes DunkafJánosnaki)

‘а? >bqnnewhárom ‘еще. Lakóssaî _Görög Katolikusok,

65. гида‘, fa Templomok, helybemî’a'pjok, határáç

а’ Здхтов vi'zének áradási iáriák, de a’ b'1’1z_ä|:,"ten~

.ge'rir' ‚ zsfbot meglermi, Homoró’dpataka-is', melly i

‘МЕРЫ ‘мы eredetét, Poly а’ határdn‘, ~piatt2a Szalh'

1mb, és Erdöd ,'mellyekn‘el! hegy'eìn мышцы Не‘

resik Нашей“. ` " ‘

|675» A’Váradi' Török Bassi* Abíx‘taík, a’ mînt ki

‚пиши тонйз a’ S’zakhmár vmssán‘ak Levé! Tárában

Куб levélb'öl: y? En Dervfis "рада Hatalmas Tölik

i; Clílzár Váradl „мы“ а! Zljiń‘ Urak, és lspaìjak

y, ö Nagyrágok, él ö Kegyelmek `e‘gygyìk Fö-Zászlótarxó

,5 in, tuen akgr‘attyából Ваше! Uratok. Szanhmár

„ уёгшчдуёьеи lévö Oroszf'alússi jobbágyim , папы",

n h°gy

¢«:l:l.¢»~'- Au-í
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„ ‘hogy elszéllyedtetek. azért ezen Úrì levelünlc lqitván,

,‚ mindjárt haza szállyatók, az adótok," úgy mint a’
,‚ summátok, a’ mint a’t Madarasziaktól izènAtétek, hat

„ vvan forint, egy f'ejös tehén légyen , а‘ lCsászár adó

,‚ jábis, а’ miben lehet, azon lészek, hogy leszá'llívt».

„.sunky benne. Mi pedig ‘Родины’: Uri Török 111115111:

,‚ reJ _hogy inné! а’ 1111 Тб1‘61‹ pártunkról mindern hal'`

‚, bOrgatók ellen mególtalmazunk, ha. haza _szállotok,

„'a’ mellyne'k elhitelére, ’s erösségére küld'öm 110226

„101селеп Uri pctsétemìnel niegerössíteft Uri hit 1e

„ Yiclemet, aze'rr egy'hét alatt magatok hozzán'k bé

,‚ iöjjetek, a’ summátokból а’ mit meghozhattok, meg‘

„11о226с01‹, "s velií‘ińk szembe legyetek; ha реф; е y
‚‚ 1161: alatt b_é nem jöttök',l elhidgyétek , megkeresünî,

„,‘jól tudgyuk, hol „Буй“, ha onnét máshova meri-‘

, nétekis, f‘elkexjeàünk, ha az ökör szarvábań, aivagy‘`

„_a’ nyakában третей-15, eleget vártunk eddig, ha
„- az_on hit levelemreI bé nem iött-ök, valami rajtatok

„'e'ßîka magatok légyetek oka, mind Isten, ’s mind

„',çz vilzíg elött. Isten mindnyaíjunkal. Datum in Yáf

„ Krad-„die Mensis 2_2. Maji 1675. Jó akaró Uratok., 11a

„yeszitek , Kupra. p. h. ‚

‚ .’§. ‚за. Нтр, Magyar és» oláh fam, 111110111111531"

nagyobb'részéhen Hírippi Sznhányi János, а,’ tfdbbiben

Kállgy- Antal, lakóssai egygyesültt Katolikusok, kik

nek fa.'l'emplomok, 65 Reformátusok, kìknek köböl

épültt Templomok., népessége 150. gazda, határja la

pályos, búzát, tengerit, zabot böven, és‘igen spk

v_eres hagymát terem, mellyekböl pénzt ,szereznek а’
lakósolc, szép -tölgye‘s erdeie vagyon, piagtza Srzath-v

' már , a’ Balkány vize'a’ falú végin, és а’ 11:11:11‘ köze

pén foly. .

'-1 1395. A’ Dráèlfy negnzetség b_íŕta,vhanem Í‘stvánA

Megyessi`ßánnak ña 26o. sertést elhajtatott 0111161, és

`.az egész helységet elpusztította.

1466. ` ’Sigmund Kiràlynak parantsolattyára, és

“дыму Lászlónak ‚ And'rás fiának, Jakabnak , háfäzló,l

és Jánospnak lslnván` fìainak esedezésére KìsKólch hely»v
séignekfhalárit Hìrip Íhelyèség'nclc határától öszve híván

‚  3 1

a.

1
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e’ `„отливки, ¿s a’ határosokat Sz. Zanìszló Máx'

1yr ünnepe után hatod'xk паров megkülömböztették Кё

y polna)l Balás Király embere, és Jakab Рейд Leleszì

Sz Egyház'Karîa'nalc Papja, és azon Konventnek bi

zonysá'ga: g, elkezclvén а’ délì, és napnyugottì részelç

‚‚ közön: Fblyó Bal/1an vizének (На Amellett, melly

„ q-.áñkép Ilydas- Balkannak is лечащий‘, unan régi

„ ké! föld hányásra akarltak, mellyeknek egygyike
„ Nagy Kólch, a1"V másika Идя-[(610]! helységeknell

‘ „ házárit elhasíltya. а’ hcnnét печени Е'о1у6-Ва1дагь

‚, Izak árlca ‚щиты nagy darabon napnyugot felfé men

,‚ vén , azen folyónak. partyán й] határ hányást állítoz

„ :alli-fel, onné't éjszak felé foi'dúlván, és ottan Tav

„'más [Аню/{а re’the mellett keresztel megjegyzett

„ tölgy ‘Знай é‘szfki részén más ‘ш határ hányaíst,

‚, e’s "идём m s keresztes ‘(Иду f‘a alatt harmadik,

„ ’s ísmet két óldaláról kereszt jegyekre bévágqtt tölgy

3, Га alatt\ Hangya.Ka.etély neveze1ïi helyen megint

‚д közben fekvö halár hányásokat földböl halmaztak fel,

„ ’s azon {Щ egy Кап-затея tölgy И‘: hagytak határ

„ ìfflnek, ’s annak helyét Vayot heulynek nevezték.

,‚ ОцШуёга éjszakf'elé печени Tamás László fia rét.

„ rye телец-‚титана mindég, мощи Záraz

„дай/ш’: nevezetì'i helyre, а’ hol egy tŕilgy fa ай}:

„ hasonlóképpen й] határjelt f’öld hányáshól `a'llitottllr,

,‚ és ottan nevezett Kis-Kólch, és HYrip helylégek'

‚, hazárinak eljelölé‘ét elve'gezvén, úg'y megkülöln

böztetet: Kx's Kólch nevezetû helysegbeu, ’s an.

nak mindennémů tartozandój-íban említett Wilrkay

‚, Lászlót, Jakabot, és ‚Шпон, il Ыщ illetö iúßll

„’ bé1k1ar1ák. f' ‚

‚Э

l)

ь

1420. Tanií vallatás Ейск“: 1)гёдй’у‹пет2епё5 r6.

lzé're hogy ezen helységböl egy aszszonyságot Miklós ì

Jánosnak, Simon Megyessi Bain ñának fia erôszakos

aan _elragadott.

1470 Csató Gergelynek benne rész iószlág.,

I157g Zeleméry Kamarás Miklósnak egy Nemes

/Udvarhely ezen helységbe K_irályi adoma'nnyal adatotta

men „мышцы: Zeleméry anné: mandaten Ka.

mafáanak: hggy

1413.
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141g. Zeleméry László‘vólt a’y Királyi Sónak Ka»

marásaa Debreczenbe , ennek

145g. Kamarás Benedek fia, kinek Ujlaki Маг’

gittól

1515. Kamarás János fia вашем". Ez ‘Бывший D0

bó Anna feleségétöl.

1579. Eléhozott Zeleméry Kamarás Miklóst nem.

zette, ez ismét Henyey.Ma1-gittól Zeleméry BorbálátI' Loránlff'y Mihály hilvessét, kitöl Loránti'fy Susánna l.

Rákóczy György felesége, ты ll. Rákóuzy György,

_ kitöl , és hitves társától Báthory Sóñától l. Fcrenez ‚

ennek Zrinyi [ilona feleségétöl II. Rákóczy Ferencz,

és Julianne. Gróf’ Aspremonthné származtak.

,1651. Király Daróczi Daróczy lstvánnak egész

`llelység,

1752. Böszörményi Nagy Sámuelnek, és Komárœ

my Andrásnak ha'nlonlóke'ppen egész helység ,

1765. Szuhányi Antalnak, és Lászlónak ezen hely

ségnek fele K_irályi adománnyal adattak.

§. 157. Krauó faiú, a’ régi Szamos hagyál раг

tyán, mellynek áriától nagy töltésekkel óitalmaztntik ,

lakóssai Magyar Reformátusok, és egygyesült Oláhok,

mind a’ két rendbélielcnek Templ0m}ok,.és még a'

Zsidóknak~is Sinagoga'jok vagyon. Népessége 150 gaz

да Nemesseivel egygyütt. Földes Urai: G'róf Teleky,

Wécsey, 6s Wesselényi Bárók, Ван/а)‘, Galspa’r, Tár

csy, Еду, Solymossy, és Mandy Urak, hatara höv ,

fôldgye termékeny, él három lábnyira alatsonyabb a.'

helység ‘Ни/6361161, ió búzát, sok gyümôltsöt, és ten..

`~ gerit terem, a’ Balkány vize a’ határán kezt‘ödik, és

a’ Szin pataka-ìs ezen helység, és a’ Líppai тип-01: 1с63с:

jön le a’ bikrôl a’ Szamosba, mellyek a’ iegellö meze

ié; gyakran nedvesílik.

‚ _/
\I - i ' i ‘ 1583.'.



laßßuám., simon Bánnák ña штат" té.

‘Макси: hogy az ö`~Krassou nevezeti'i helységébZaraz. -

berki Balk Vajda felégette'.

140.9..~ Csáky Györ‘gy egész helységet l'íirályi ado

mánnyaì’ felkérte, de bírtokában nem léphetett, meri:
‘u'S'H‘tï _ ‘ ì > ,'_v  . . I

1420. Miklós Jánosnak Megyessi Simon Bán ñának.)

fia birra. Y

. г’“ ‘‹

v
‹

il1492. Megyesallyaì Mrwr'íß‘zy [пчёл Мщиь felled'

gével й} Kirälyi adorna’nnyalvm‘ind а’ Кёьцга à’f váln- -

jiíval egygyèjtt felkérle, és béiktattatòtt.

.. 'i . ‚. „ . ‘ , . .

ì 1498. Hogy’ZaIclobószeg erdö ,>és ‘Багдад tó kön'

rétek a’ Krassói határhozitartózandók elítéltetrett. a

f163m .'Bagossy Pálnak ezen ьеьщёмк fele , _

165‘7., Ugyan néki ismét más fele Királyi adpmán

nyal adatott. '

: ‚- il " ‚ =‘ «E . .

ё. 158, „жду-Каин f'alú, földes Urai: Bagossy

János ‚ Vass Рай, és Schaller Leopóld Hadi~Vezér 62

vçgyei, Báró Sztojka ’Sìgmond, D.arvay Gábor, és

Miklós`, Díószeghy'Sámuelhé, Pál Simon, és Péter,

Szamos v‘ize` а’ határját mossa, sött némenykor há

zaikból-ìs a’ lakósokat kihaìtya, népessége 60.< gazda,

gyiimöltsösse, és ищу“ «deje b‘c'iven vngyon, (“61:1

gye Ирану“ de termékenv, Szathmár ‘штатива, la

kóssai Reformátusok, és ÓHitiìek, mind a? ké: Fele

шишек fa Templomok van. "

а .

l

-.=§. 159. Kish Kólah f‘ahì, bírtokossaì: Gróŕ‘ Теней):

Imre, és Feren'cz, Bago'ssy János, Báró Wesselényl

Farkas, Darvay Gábor, -Szeieczky János, Végh ’Sig

n'mnd, Макс: Istv'án, Bakó László, és Décsey Ne

mesek, a’ Sìamns vize a’ határán foly, mèllyhál‘ßm

nyo-másbéli, búzát, kukuriczát; zabot, szénát terem,
sík a’ l f'öldgye, erdeie пай tövìsböl áll , lakóssai Ма

gyaro'k, «és Oláhok , de ‘за-К‘ а’ Reformátusoknak van

1a Templomok , népessége 6o. gazda.

I
1267.
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’ «жмём -rKolch‘ának'f Nagy — Kólcs um — Kçvlchiáuak,

ai máńrqpzan-Koldnáìak „мышц. « —
` ‚ ~ д ‘ fr " '1
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км 1267._ Mind a’ két helységet a.’_ Szgmos vîzén é
рам maiommal Kósh Simon, __1\/_lóriczi1a.k"fia",-Á György

és _P_éieë, Kó‘cuh/.Mártorinak f‘iaibbirták. _ ._

‚ мфЗЕЁрЪ h_amiéöl ‘ërede’ft’Nïçmese‘knek Нашей,

és Tussay “шейка еЁУ'ЦЭгЭЫфЫ szái’maztak; mí

vçi очка! |ешв1е11фец '_l‘çgssa. és Uif'alú hel щеки-15.

ЕршЁГёЫ áfñq'egyebm `n1ag¢`îif k'o'iöt't kilos' otiák.

 

‘ ” Ré ¿aimais-_Kaw Egyhááas-Kóiémának. ...l

t

_ ‘gêné Щит‘ ezen1 „mmm My_kç‘faz _am Mik.Ä

13%’; ‘Il e§"az' azjŕ‘lil'yës‘“ birtoiwssafhöl , #Egyha’zcw‘

kisded voltától, Paplan pedìg a’ Menyegzöi aìándék

tól „ljeájgk .rqgaq-tf'aicjra’ mint kitetszilkw ezen Uk@ Le

9Ё1Ьб1.':"’*`‹"‘—‘  („Щи :=‹—- ‚ A‹ в.‘ 1 _‹ ,l i i', j., .‚‘ ".I ‘й’ „_“ „I_- и х‘: \ъ`‚_"“ъ n, _ ‘ё

Ä* Väraëif'ggzî‘! Egůáz’ilaîè Káptalannya _

„ОРОЁЫЁДЩ Is án рай arantsolatt ára kiküluvén

:'-Lásíìön,"énéklö‘pkaäänäi: iihpjäf , b'i'zääy'ságú'l ышаа

„ Ãhrâh‘älpixfial a’ Nádqr lspzi'ny emberëìr'è'l: hogy 10111

„ _már Vv_zfçmegyébe vî’elçvö мы: heiységet Péter Mes“

„ „teruel“ _Péter' iizín'ak" aidnálc эта! , ha a* Nádo'r ls

„ ‘pán‘y ¿1F31 Il‘i'èndelg't ‘határ' napra ¿MJ/fe ‚ és András.

„ lliyJs ña ащизёуейпек‘аъ hit részt lefìzetì , kik lilie

„ Kolchiá'ŕa, a" ha! az Andrásnak özvegye, -és Egy

‚‚ házas-`Kol‘chiárà,' a’ hol Míke'nek a'z özvegye la

„' Ко“, az elrerideltt .hatáf papra eijövén, rmdön а’
u пе‘тецРёсег аг'етшеп özvegyeknek yhit `részét1 és

„ Paplannak n_evezterelt menyegzövaján'dékál, Péxer

,, пел; Zothrhári Plébánosnak levele szerént 5o. nehéz

„ gyrákban le nem {izethette vólńa, `( de d0“, ‘t n'

„ buspar'q/ëmalibus , jegì mha@ et Paplemí Mez dh'-y

,', vtisî 's_afiy’qcere non _ potuísset) ké: annyìban а’

„_neyezett Përer; maraszxaltläk, és hogy a’ типе“

‘ _», Özvegyëk hóltok napiáig а! Illia. Kolchia helységel

„.bíghassçik, x'aeghagyták,«wfl ~ l’

Már-.eixgbv'öl-ńiéltán‘gygiiítîani КЕМ: 'hiagy а’ Pap

,Ian takaró igen régi n’evezet a’ Mugyarnál, és Deákúl

' .ß Para. -i

._Jr ц \
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Ра’юрйдтътой tészen ; a"11eíeze^tét, ‘рейд’ “att'él ‘Маги

te; hogy'a’ leán'y az eliegyzéi után Rap„_lcdnyának'

штативы, kinek a" szûléi‘; ‘аду а.’ jegyesse Pap [cá

nyi gjágtdékban jegy мы“, kivált pedig _ágy takarót

мы 1-.11j`1ç1zìz1k> ¿melly Papîanynuk nevezœtétt.

',152'1. vllzellyebb bevezettïKóeh мщьы’ vvttlóyl’e’ter,

'Péternvk fia, a’ ki Petíná‘nakèis hivatott,' mikòr l.

adatott.>

`„ раю)’, _és yKúnolß; bír

Kárply Kitdly" Dó’sát , az _Erclńly'r Чад)“: egy, Mays пе

vil'` pártos ellen küldötte'vól/na, Zathmár. ,'Vá'rmegyé.

be sok embereket виден maga n1ellé. és azòkkal еду

gyütt a’ pártos Móses mellett hàdakozott a"Király'né~ _

pe ellen, mellyhílvségïeleusége ¿Ital a’ jgszágát ‘Неви

V611, Kelch >helysége Csamaközieknek,`és ,_'W‘it'kgìn‘ayk

` ` '1 97".’

1525. A’ Chumaköäele'lòsgtállyäba Myke-"K‘ìl’lchìd,

és Еда-Кисти helységek, KVmellyek ez elött Péteré

Чайки! , Ецдцв ñainak .iútpttak._¿_ Várp. ее“ Tir.

‚ .1зьз‚.рар1дп—кысиш съцткщдштё; Mr

Ím :Kolcliìát ред]; Witkay Ańdrás, lstván, 'es [Авг

ló, [_swárpqak fiai„1âír1ák. és a1’> villongásban lévö Байт:

eránt а’ Váradi Käptalan elö'tt eképpen all’cudtak meg 

„ hngy minekntánna »Naáßysáïgs Miklós U1' Nádor Is

a e„ vólnß, mígleumind a’lk'ét lrés"znek bajvívás затеи,

„ akker oszrán a’ {печени Nádor Ispány Úr_engedel

„ méböl a?, jó мы férjñaknak közben vetésére швы
„ lmclválrn,A а’ kérdésbeu Куб ГЫде; hata'r hányásokkal

„ eképpeu `1eleltékelz hogy éiszakról kezdvén, és a.’

Zuma.' vizéaöl egyenesen menvén bizonyos térség.

‚, nek. melly, Zufmua~ Mczeonek neveztetikA jobb ól

„ delen lévjö szélére, (шт egy Чад alma Кем“!

,', vágással megiegyeztelç. ‚мы dél felé ‘душам: ter

„ mö ы között >1ne11degelvé11, jútottak bizo'nyos Вбл

‚, vély f‘á'noz, és дат-5: шт: vágässal megielelték,

‚, megînt álral nienvén еду berken, mell _Kuehun

„ bercgnelf mondatik ‚ ottanís egytölgy ára kereszt

n jegyet tettelc, és ottan egy nqgf útva’ határt 11:55:

u tya, mellyre mind a’ kéz rész'röl еду egy férjfìú a’

v Nádor lspány embere eîött megesküdött: hogy ezen

„ jelek

‚оп‘ vadclíg törvênykeztek ‚

.v
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„ jelelc igaz határi legyenek az egygyik Kólch, és а’

‚, másik Kólch helyle’geknek, és úgy а’ villongásban

‚, lévö f‘öldnek napkeleti része a’ nevezett Nagy- útan

„ túl maradott Chumakuzy Mártonnak, és az ö mara

„ dékinak, а’ napnyugotti része pedig Witkay istván

„ fiamak örökre birattandó. Mellyett ha valamellyik

-„ i'él meg nem állana, azonnal a’ bajvív1i~.ban iìgye

„ veszetnek) succubítus еще!!!) bilintetését szenved

‚‚ gye. А’ bi‘ákat pedig mmd а’ két rész__egy formán

„ k1elégíttse. Költt Sz. Tamás Apostol Unnepe el‘c'itt

„ harmadik паров, 1552. Eszt. “ .

1458. Nagy-Kolchnaic egy darab erdejét 111111611

pen Móricz Simonnak, néhai Megyesi Ba'n fiának fia

Georbed helységéhez foglalta? Gòrbednek leirásában

eléadgyuk.

. 1466. `Kil -Kólcsnak határì Hz'ri'p Рыб] mikép já.

'rattakl’ Hiripnek'leírásában eléadtuk.

\

1498. 1505. Bakthay Máthéuak,

1545. Petri Tamásnak, Zennyelsy Imrénelc, Way

Péternek,

1544. Way Demeternek, és Aatalnak,

1545. Witkay Imrének,

1550. Kákonyi Pétemek Kis-Kólcson rész Királyi

adománnyal adatett.

1554. Peréiiyi Mihály Kis -Kólclmak harmad ré

a‘zét kákonyi Jánosnak, és feleségének Sárközy Barbi.

f lának örökösön eladta a’ Jászai Konvent elött. \

\ 1566. Illósvay Mihály, Úray Albert, ¿is Tamonyaì

Nagy Demeter Kia-Kóicsnak fele részebe,

1561. Fekete, ma'skép Baronyay Kelemenß'y ‚1111155,

1582. “Май 211‹52ву\.1ё11о5‚

1657. Perényi Gábor, Palóczi Horváth György,

Bornemisza Eibe'beth Lónyai Menyhárt özvegye hu

Kólcsnak részeibe Királyi adamány mellett héiktattab

tak. ’
\ _

1727.
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1727. 4 ßenctzfßl‘m‘ágkép4 Sga‘thmáry Sán‘, 1;'1ev1n’ek Nagy.

Kólcson rész jószág¿1jándŕflgoztatou'.‘z mi' ‚ r

I ‚ ` VWLÃ'JC.' Ъ.‘ "ç__j l

ё. 16e.' ‘Szfqmos-Kórógyyf'alú, köz_eI„a’ Szamoshoz,

lakóssaìì Magyarok, -és Oláho'k ,- 85. гида ,Nemessei

vel egygeyün , ytsa'k a’ ßçformátusoknakwagyon Га Tem

plomck, bírtókossai: Ozvegy Péchy Mìhályné, См.

bay An'tal, Marecz lstvaín‘né, Végh ’Sigmond maradé.

k1, Dobsa Ferencz özvegye, Cseh Ferencz, _Rélsry

Sánder, és Jósef Urak, hßtárja ,sz‘i'jk , Iapos, a‘gyagos,

egyéb aránt te_rmékeny, hasznos gyiìmöltáössei,"egyéb

iája gaiagouya ¿tövismél ,.r1ix1ts.v . ‚и

l l ‚да

Régenten Kofogndk Машины“ .és a.’ Kurogy ré

gi Magyar nemzetség löle nevezte rrïagágfmelly bizo

nyos abból: hogy több ollyan nevezeń'j lnlység Ма

.gyrar hazánk’ban nemàìs мамины ¿lx-¿6g bìzopyossab

han alább Korogy lstvá'n befvallásából' .ki fog кидай.

1

1046. Eszt. Korogiak _yóltak', à* kîkl Sz, Gellértet

Vatának Vbizgatására megöfték. kiknek a’ mint Ь za'nk

tö'rténeteìnek írói‘írják) g.’ vólt az Isteni biìntetések:

'hogy ha valakì ezen 4mexhböl abba а’ Тетр!отЬа_Ь6

ment, melly a’ Sz. Gellért hegye> alatt azon Szentnek

`tiszteletére épültt, azon mim'i‘e‘nkorv az `а’ gyalázot esett:

hogy hasát nem’4 tartóztat'hatván,‘magát löszvev moss

мама. , I

1587. Korogy “Istvän .’Sîgmund Kírály idejében

nagy тег, és ’H-adi Vezér, katonai azulgálati для 'ezen

-nemzetséget nagyra emelte, so’kat fáradozott Márìa

'Kíraí'ly Aszszonynak a’ P'alisnay Jánqs ‘kèzébôl va ó ki

sza‘badításába'n, а’ párt'osokat Valkó-Vármegyében 0219]

j‘el verte, ё’: közzülök sokakot fogva hozott ’Sigmond
l ‚„ hoz. -Azéntgìs’âigmond =Kirá¥y бы: Matïsóvi Bánna', O1'

szág Nagygyává tette. Hgrgányi, ’s mis'nagy 16524501‘

kahl“v mellyelgeha’. pártosoktóvlbelrvett , Y.mçgajándékoztll.

'l' .1589?`> ‚Км-9334: rpìáu'llwatsäyifßêa.. ykenner

{igyelvén a’ Szath‘már Vármegyei kevés bírtókára, Kp

rog, I'lelységét` а’ Zomus vize mellett Darahy Péternek,

— " Berla
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Be‘r'talan Mes'ter fìánlak, 5o. Bä‘nì gyrákért (marc-ís Ba

nalíbus) örökösön bév‘allotta а’ Váradi Káptalan elött,

mivel маты "мы esett, és mivel attyaffìát fdlesé

g'iil vévén, a’ Pipa engedelméérc „к“ kémelenítetecc

fizelni. `‚ .

у45в. Korogy János -is Matsói Bain vólt, Fridrilc

Császár ellen a’ Бабий“; levéluek б is alá írta a.’ ma

ga nevét.

'1456. A’ mikor Hunyady János Bel'grád а“! nagy

dítsö'séggel elv`erte а’ Törököket, ö-is egy jóy tsogort

katonasággnl segítségére mem.

1526. Korogy Péter II. Lajos Királlyal elesett a’

lMohátsi veszedelemben, mìndenty megemésztö erös

‚ “gyomrú “uber vólt, az eleven egereket, az ‘штамп

hevet‘ö megf'érgeseclett ebeknek húiát, mìnden tsöm‘g'r,

és undoroclás nélkiil megehette, a' mint lslvánff'y írja,

kiben a’ Котов)’ nemzexsé'gnek {Ы ágon magva Sza

kadqtt. ' ‚

A’ mi á’ Korogï llel'ységet illeti; azt

1410. a’ Darahy nemzelség bírta.

_ ‹ 1419. Petneházy Jakabnak, és Miklósnak egy' 111e- l

" gyed része Királyî adománnyal adatott. '

1480. Тацй vallatás tétetett: Ногу- СаЁгаЬб neve-`

zetü fölclek. а’ Kórogi határhoz tartózna
Egry AImre `Egx‘y Miklóstól thatalmasúl elf'oglalt vólt.

1516. Деду Kec'lmenzegh nevezetû' rételc а’ Koro

gì határban helyheztetnek', elíte'ltelett.

_. 1520. Bazanì ‘Dobay Demeter egy rëszébenl Kirai»

>flyi adorpány rqellett béiktattatott.'

1559. Egry Péter, _Dubay J6 "Demetert’egy job

bágy teleknek, és Berendy `Шпон евудйпёз kennel:

kïßotsát‘ísa'~fé‘löl >Fairvénye‘sen meg'ìme'rte. -‹ —

ь 1544.

i k , mellyeket.
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. 1544. Mucñe lë’álnallcV N ¿l J, k é

Báez M1k1ómak,y ’ аду” “У аиста. s

_ 15540. Pettyeni Jó Györgynek, Mihálynak, és “711

helmnek J6 Demeter fiainak, An11a,`és Katalin leányi

nak benne rész jószág Kìrályì adománnyal adatott.

1549. Tami vallatás tétetett z hogy Glv'abó печен

ti’i\ erdö, és abban Pap palója fordúló a’ Korogi hatán

haz ~tartozna.k. ‘

155g. Horváthy Györgìl, .

1561. Fekete Balog ánus, máskép Kelemenñ‘y

benne Királyi adománnyal réizt nyertek.

1585. Egry Kelemen а’ Török rabságból való szl

Bálimnak 60o. forinton örökösön ‚мы.

1592. Ezen Salgay Bálint Királyi ìóvá hagyással

стен rész jószágba béiktanatott, kinek Salgay Kata

leányát Perényi Gábor feleségi’il vene, és _minden 16

száginak örökösse lett.

1594. Peìhö Istvánnak. Tamásnak, és Pálnak еду

Nemes Udvarhely ìt1en Királyi adománnyal ajándékoz

talon.

ё. 161. Dobra'cs-Apáthz'. Ez régenïten különös két

falú vólt. Dobrq’ch azon nevezetü nemzetségé, 11161161

te való Apdthl' Olchvai Apátúrságé, melly az Apa'iúrf

ság elvesztével idövel öszve “папаши. Nem sokáig

bíx‘ták a.’ Prémonstrátì Kanonokok. Mert

15671 Ezen Apáthi Pettené, Petri Miklós fìáié.

1410. Dobrách pedìg‘ Dobráchylnemzetségé vals.

mellynek egy ága Páljalvaz‘almak прицеп", а’ mint

l„.'l’álfalvának leirásában eléadgyuk.

1565. Zabó Tamás Dobrácsnak egy réspét, nella'

te lévö Apáthit pedi;

.badúlása végett Korogon egész rész jószágát Salgay

1 Sog.
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1609. Farkas István, és Dengelegy Miklós Királyi

adománnyal nyèx‘tëk. _

— \

1652. vcœssi Kökényesdy Péter а’ тд‘мш'ьм.

rokat Dobrács felé megújjítatta.
‘

1667. Barkóczy Jánosnak Apáthi a’ mellette lévö

Dobrécs pugztával Királyi adománnyal aclatott.

` Most Szent Kátòlnai Cseh Ferencz nagyobbl гё

szét, a’ többìt Csabay Antal, és Virág Jósef‘ bírják.

Lakóssai Magyarok, Beformátqsok, és' egygyesültt O

láhok, 5o. гида, mind a’ két felekezetnek fa Тет

plomik, Гений а’ Szamos vize ‘ценен, szántó f'ôld

gyei kemény agyag, és lapályosok, egyéb eránt kö»

zép termékenységîiek,> nagyobb része réttyeinek két~

szer kaszáltaxik, fája шт, és épi'ìletre, almás Вег

-tyei.

ё. 162. Peffye'n, régi neve szerént Buzìand, Bda

zand, népes f'alú, ez ею"; puszta vólt, most megìnt

népes helység a’ Szamos partyán, lakóssai Reformálus

Magyarok, 4o. gazcla., fábóîépi’ìltt Templomok, hataix"i

ja ngen „как, a’ Szamos a’rja. rontya, egyéb eránt 1er
mékeny, t‘ölcles VUrai: Szeleczky János'Királyi 'faná

вы, Böszörményiô'ándoŕ, és Lajos, ‘та; Jósef,_és
Péter., lDécsey Lárszló, és Ferencz, Szemkirályi Ее-‚

l'eXlGZ.

1417. Bálhory Вы“, és Benedek ‘benne [firályl

adomány mallen béiktaltattak, a' hol Bazíarmak mf

nezxetik.

1550. J6 Györgynek, Millálynalc, es lVll'ìlhellxmek,

Pctty'e’nyi Demeter Наша!‘ benne rész jószág Kìrályi

adománnyal замок, kiknek bîrtukától a’ печени: .Pein

íényrc által »va'ltozotb .. \ .l- 'i

1565. Zabó Tamjás benne részt пуст а’ hol „Чад ‘

Pdtye’Hnek, máskép Bazándnak ńióndetìk.

1601. Mezïi Szentmìklóssy ‚Тайна; Ршёпу, mälkép

Bazdnd helységnek részébe,

N Y 1667.
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1667.' Ватт”, máskép Petlyényz' egész pusztálsa

Bar'kóczy János , _

. l

1726. Nagy , máskép Böszörményi Sámuelnek Pet

tye'nnek részébe Királyi adomány mellett b_éiktattattak.

ё. 165. Отдай ŕ'alú a’ Szamos partyán, lakóssai

mind Református Magyarok, 8o. gazda, f‘ából épi'iitt

Templomok, földgye egyenes, és termékeny, hasznos

gyiimöltsössei , És tölgyes erdeji, f‘öldes Urai: Gróf Te

leky I-imre, és Szeleczky János Királyi Tanátsos.

I 1405.r Egész helységet Báthory István birta, kínek

a’ Szamos vizén épített malmát Miklós, és Simon, Já

nesnak, néhai Megyessi Simon Bán íiána'k fiai levá

атак. ‹ i

ŕ 1417. Báthory István, és Benedek й] Királyi ado

mány mellett ezen helységbe béiktattattak.

1420. Azoknak Ombodijobbágyi Nemes Mind

szenti Ambrust megsebessítették.

1610. Kákonyi lstvánnak rész,

1625. Király Daróczi Delireczenyì Tamásnak is rész

benne , ‘ -

1758. Vasäros Naményi Èötvös Sándornak, és Lász~

lónak egész helység Királyi adománnyal ádatott.

ё. 164. Amacz, elegyesl Magyar falú, 8o. „им

gazdából álló, lakóssaì O-Hitïiek, és Ref'ormátusok,

kiknek helyben Papjolc, és Templomok vagyon , szán

tó földgyei termékenyek, réttye elegendö. itató helyei,

ti’ízre való fája, hasznos káposztás, és gyümölts'o's ker

_tyei. Jobb része Gróf Teleky Imréié , a’ többiben 62

’Vßgy Szügyényi Jósefné, és Szeleczky János bírtoko

sok'. A’ Szamos vizének véletlen áradásinak kivagyon

téve,_a’ határokon széjjel foly a’ Homoród pataka.

1,417. Báthory István, és Benedek benne Királyil

adomany mellett мышцами. '

1699.



16о9ц5211й5у1 Jánosnak Kiráiyi adománnyal által

adatou.,

1625. Király-Daróczi Debreczenyì Tamás ‚

1758. Eötvös Sándor, és László Királyi ademán

nyal nyerték.

.§. 165. Pfílfalva régenten népes falú, azután pusz

ta , most megim megnépessílletett, a’ Szamos partyán

fekszìk, népessége 22. дата, lakóssaì Magyarok, és

Oláhok, földgye egyenes, és termëkeny, tölgyes er
deje, nagyobb része Gróf1 lTeleky lmréjé, a’ többi

Szelecz‘ky János , Szügyényi, és Eötvös Uraké.

Régenten Kis  Szent ~ Mán'ának neveztetett.

1579. 1584. Dobráchy Sándor, István, ¿s Miklós

bîrták,"s tanúkat vàllattak azonrhatalmaskodások eránt,

a’ mellyeket János, Simon Bánnak fia ezen helységben

elkövetett. .

1599. Pa'l, Dobráchy Miklósnak На teltvéreivel

felosztezkodván , ’s nékie eg‘ész helység júlván, azt -ke~

reszt nevéröl Pa'lfalva'nah, ’s magát Páyalzaynak

nevezte. . ‚

1425. Ezen Pèîlnak Hai, István, és Mihály egész

helységet bírták ,„ és Pálfalvai Bufjánolmulf nevezték

magokat, mivel hajdanában Bun'a’n nemböl ‘eredtek.

1

1451. Darahy Jánosnak , és Lászlónak egész hely

ség's .

1627. Király Daróczi Debreczenyî Tamásnak, és

4 felese’gének Tarjányi Margìtnak rész,

\

174g. Eötvös Lászlónak, Sándornak, 65 Imrének

еду Nemes Udvarhely benne Királyi adománnyal‘ada

t0n»

N я ' А"
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/l _ III. A’ Szamos-Kò'zz‘ja'rc/fsban.

ё. 166. Lázári Magyar falú , nevét vette La'zdr

tól, kìröl Puszta-’Darócznak leírásában lesz emléke

zet, bö, és termi’i határja, ’s kaszálói , két szakasz ег

deìe, lakóssai nagyobb részént Ref'ormátusok, kiknek

КБ Templomìok; föides Urai: Eötvös Lászlóné, Nagy

’Sigmond, 62:51:01‘,` és András,„Daróc`zy ’Sigmond,

‹ Szerdahelyi ’Sigmond, 65 а’ ‚Вес51су nemzetség.

1245. 4Lázár nevezetì'i megn'épesitette, és birra.

1449. Scepessy líélemek, és Istvánnak benne `rési

jószág,

1462. Nádasdy Ungor. Jánosnak, és Drágñ‘y Mik

lósnak ezen helységnek fele Királyi adománnyal ada-_

10H. \

1495. Cbarnavoday Egyed а’ maga részét Matuzi

:nay Miklósnak 40o. arany forintba elzálogosítolta.

1526. Derenchény Pálnak, Péternek, és Trárkai

nyì Miklósnak egy része, de a’ Derenchényiek hivség~

telensége által

1545. az ì'í részek Anarchy Péter `líapìtánynak Ki

rályì adománnyal ajandékoztatott. Harlem ez a’ De

renchényìekkel megalkudván ,`

1555. Derenchényi [ан/6:1 azoknak kiváltászít Ва

АМЬ György vejének, engedte.

Ennek fia Radák László Zápolya János ’Sigmond

nek hi'iséges vezére vólt.

.562. бы: mild-.me а’ rçlrámadn szék¢1yek'¢11¢n,

1565. a' Moldvai Jakab 'Vajda ellen.

.575. Békessy ещё; mellett szeremséuenm 1...

dakozván Báthory István ellen, Magyar _ Országra'ki

szökött, de három esztendö мы" вщьыыы kegyel

met пуск. '

_ _ 15.97.

x
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1597. Fels'c'í-Pulyai Blik Farkas benne részt,

16oz. Ruszkai Kornis Gáspár, és az ö fiai, ‘$55

mond, és Bóldi’sár egész helységet- Királyi ademán

nyal nyerték. ‚

1650. наша Szathmáŕ-Németitöl megkül’ómböz

шик. ' '

A1640. Tordaiy János, és Göde Judith, Anárchy А

суббёу felesége еду részébe, ‘

165.. csalay 1.11216, Káuay кнм, Susánna, és»

Katalîn, Perényi György özvegye egésá helynégbe,

1652/. Lónyay ’SîgmondiBereg Vármegyei F6  IsI Y- pány ~ is

1687, Báró Károlyi László-îs , 4

1717. Viszocsányi Sándor-is еду ‘részébe Kírályi

adomány mellett béiktattattak. ‘

§. 167. Pusztu- Darócz, regenten Lázár-Darócz,

Magyar Falú, birtokossai Grói' Barkóczy Ferencz, Ka

nìsay Ádám , Ferencz,`és Jóseŕ‘, Nagy Gábor, Patày

Mihály, ßecsky` Urasa'g, ’s _több Nemesség. A’. ha

tára nem nagy;1 de jó, hanèm a’ Szamos árvìzei jár- `

ják,‘kaszálója elegendö, és jó szénát ád, van szép er
deje, ylaikóssai Magyar Rei'ormátusok, kiknek fából é

p'ültt Templomok, öt Oláhis lakik közöttök.

Láza'r elö nevét vette Lázártól, a’ kia’ Тай:

járás után 1245. Eszt. дал-Ш elsö birtókossa lehetett, a’

v mint alább l. Károly Királynak ода ítélö leveléb'c'il

1525. Eszt. f‘ogìuk látni. Ennek maradéki hogy Babo

nyi, és Hdlmi vári, Ugócha Vármegyében {ею/6 hely

ségnek, és Avárnak birtokossaival еду петЬ61‚ eredtek,

azon levélben Юге“ Вйбопу{, és Várallyai, máskép

Halmíbirtokjokból világos.

Hogy Bábonyi, és Várallyai bìrtokosok, az után

Daróczz'aknah, Chem'avadaiaknak, és Surányíak

nalrneveztenek, az U’gócsa Vármegyének leíráâából

1 7.
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157. 158. lapon kitetszik. Mivel tehát mostani Pusa

ta- Багдада: Darócziaknak ága bírta, azt La'zcír ele

jétól Lázár _ Daróczlzak nevezte. Puszta elö nevét

peJig, tsak az elpusztulása után ruházták гей a.’ {ako

sok, a’ mint alább fogjuk látni.

154g. Видит‘, és I/'árallyát felosztó attyafiak kö

zött Ugócsa Vármegyének leírásában 158. lapon emlí

tenk Fílep пышной-15, a’ ki mivel Daróczy ágbólszár

шпон: , megint az harmadik Daróca~ töle Fülpò's- Da

Могла!‘ monda'tott. `

1525. I. Károly Királynak eléhozott oda ítélö le

vele реф; következik e’képpen: „ Károly lstennek

„ kegyelméböl Magyar, Dalmat, Horváth, Байта ‚

‚, Rácz, Galicz, Ladomer, Kún, вещей!’ Urszágoknak .

„ Kir-allya.' Salernitani Herczeg., és Sz. Angyal h'egye

„ Tisztességének Ura, ’s à’ t. hogy János, Tamásnak,

‚, Lázár Eának fia Királyi ‘Nagyságunknak járúlván `

‚‚ személlyéhez, panaszolkodott Fclségiinknek eképpen:

„ nog? Péter Erdewdi Gróf` ném'elly örökös helyse’geit,

„ Lazaar »Darouchot Zathmár Vármegyében , Bala

„ seit lìereg Vármegyében , Квас/1 - Babunt a’vârá

„ nak` a’ hegyével egygyiitt Ugucha Vármegyében Ki

‚‚ I‘iílyl Í'Öldeknek neve Масс elt'oglalta', és` mi azon .lá

„ nosnak panaszszára törvényes bizonyság által tudó

„ sitami kìvánván ‚ aá mí hiveinknek а’ Vál’adi, 65 Egl‘i

‚, Sz. Egyházak Káptalannyainak, és Sz. lstván hegy

„ l'okán lévö'Váradi Konventnek megparantsoltuk: hogy

„ kiildenélc hiteles bizonyságait, Мишей jelenle'tében

‚, Zathmári Саги, vagy Uguc'hai Tamás, Pálnak fla,

„ a’ Várladi Káptalan, Máthé,Péte1-nek fin al Egl'i

„ Káptalan, Nabráthi János a.’ nevezett Konventmek

‚, bizonyâa’gival, mint kirendeltt embereink tudnák meg

„ azon igazságnak valóságát: hogy ha az említett hely

„ ségek Jánosnak örökiei-é? és nékíink megírnák, a'

„ mint valóságát találandják. Melly Káptalannak _1,65

„ Konvent. úgy mint a’ Váradi Mester Kanonokla'i»
„ az Egri’Milvlós Mester lolvasióját, _a' nevezett Kon

„ vent'pedig Lewkeos Gróf‘m, ’s Tilztyét нечего}!

„.em/bereinkkel kikiildvén, úgy adák elé: hogy 610

п ször' Tamás Мышцы, Dienes fìától, ё!’ Ugiìljîhai

ъ а.

Ä
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„ Fö-Ispánytól, az után a’ Nempthi, és Znthnári

,‚ pulgároktúl, megint a’ Nemesektöl, Pélerköl. l`yba.

‚, fìátói, Лапша“)! Tata'r nevezetïìtöl, Chaaktól , vés

„ Pénmöl, Mihálynak Barah fìának fìától , Tikuthi Ist

‚, vántól, Urai Miklóstól, és Jánostól, az után Ugu

„ cha Varmegyében Ordón,Cheed,_ Kelemen'löl, és Ве‘

„ „мы, ’s más sok polgároktól, "s ugyan azon Várme

„ gyében Zaazi lakósoktól, és négy szolga bírájitól azon

‚, IVárxrxegyc’nek,Cuba Рамы, és Mathétól azon Gubá

,‚ nak teatvépétöl, Péter Mestertöl , Saásváry György

‚, töl, Tamástól Tuke nevezetütöl, Chamaf'alvai Bekeé

„ löl, Okly Jakabtól , Dobouchi Domokostól, és Ма

„'thé1ól, és a’ Luprechházi polgárokxól, ’s minden

„ renden lévö emberektöl szorgalmatosan tudakozván ,

„ málták. hogy az említett helységek Jánosnak vóI

„ tak és lennének örökki, ’s ötet illemék. Azért mi

Ь itten meg adgya azokat Jánosnak). Köln 1525. Eszt.

„ Juniusnak 14. Kalendáján. “ l,

1462. Nádasdi Ungol` Jánosnak, Drágff’y Mîklós

пай , és Zzíllási Erdélyx Péternek Lázár- Daróczì (И ág

шар/а -szakadtával, Lázá‘r-Darócznak Ífele Ki‘rályi ado

mánnyal adatott.

1469. Lázár-Daróczî haçárnak пагу részét, úgy

mint Horgastóhát, Adomazrí/zát, Began fava mc

zeje, Homo‘lfos-Lz'geth, Barthava mezz/‘e f'ordúlókat,

egész гуд. most Zìgcth puszlái, a’ Ред/1е:’ puszlát,

és a’ Тип!’ erdejét Csernavoday Egyed, és Domokos

а’ mellékes örökösödés jussán elfoglalták.

'1495. Charnavoday/Egyed Láza'rDaro’czì, ’s hoz

zá tartozandó re’sz iószágát Matuzinay Miklósnak 40o

arany forîntba elzálogosította. ‚

1516 Derenchény Péternek, és Pálnak, Ta'rká#
l1'1yî Miklósnak, .-Lászlónak, és Ferencznek, Ormós lm

rének, Tegzes Lászlónak, és Sîrnonnak, Sófìának Ve‘

théssy Mártonnak özvegyének benne rész adatott.

15,45. Anarchy Péter Derenchényî részt felkérte

azon hívségtelenség miatt: hogy Derendlc’nyìek Zápo

lyánalc

l
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lyának pártyára állottak, de velek megalkudott: Ногу

50. aranyat fizessenek , és addig а’ részeket zálog kép~

Pen bírhassa. '

Derenchényi пешие: Jeles a’ Magyaroknál; mert

1495. Derenchény Imre а’ Tatai, és'Komáròmi vá

га‘: Kapnánnya, Tárnok Mester, utóllyára Horváth Ог

52а151_Вйп vólt, a’ ki Dubltzánál egy lábig а’ szágúl

dpzó Törököket levágatta, nyughatatlankodó GróFFran

gepán Bernárdot Ulászló Királynak hívségére kénsze

lritette, Jakup Török Bassáva‘l keményen harzzplván,

egygyetlen egy fiát, és testvérét azon ütk‘ózetbe elvesz

tette. és maga-is elf'qgatatván Jakup ‘Вазы vatsorákor

a’ ñae’fejél; ö eleibe az 'asztall‘a feltétette, az után a’

Konstántiná olyi hét tornyú rabságban meghalálozott.

'Felesége vót ZápolywOrsolya, lstván Nádor Ispány

nak testvér'húga, kitöl Borbála nevi'i leánya maradt

életben Lorán‘tlf‘yiánosnak f‘elesége.

`. 151.8. Derenohény G örgy II. Lajas Királynak

jbelsö'l‘anátsosvsä‘tétetett- 9. Törv. Tzik.

"1548. Az Ország szabadságáról való levelcet à’ I

Szeïessy várból kiragadta, és Katzianeì‘ Hadi-Vezérnek

álta ac'l‘ta, ez meg‘in; (Эх-6!` Salmis Hadi-Vezérnek el

ада, 71. Törv. Tzik. és ennek rokQni vóltak nevezett

Derenehény Péter, Рай, és Miklós Ferdinánd Király~

huzj hívs‘ég'telenek, kil: а’ Bánya várossokat prédálták.
és sok károkat цепей а’ Ferdinánd követöìnek. Andr

chy lPéter рейд; azon Kìrályi lovas Magyar Надым!‘

nevçzetes .K_apitánnya vala.

1549. Határjaî Szathmair-Németî részéröl megjah

„как.

1555. Derenchéuy Istvájn magal részét Rada'llc

Györg‘y vejénsk által engedte.

15.97. Puszta Darócznak neveztetett, és а’ Czigá

nyok НМ helye vólt. Mer: Felsö-Pulyai Вы: Far

kasnak benne rész jósz_ág adatván, „ pusgta máskéi?

' и Cßigány Daŕóçznak mondatìk, melly ez elön Lá

» 5d'

l



д, zdf Dàrócznak печатает‘. “, Ezek а’ Királyi ' ада

mányi levélnek szavai.

1650. Habárjali Szathmár  Németi felé isme’t iga

Zltaïlak

1640. Göde Judítnak, Anárchy çyörgy feleségé

nek, 65 Tcrday Jánosnak henne rész jószaíg,

A 1651. Kállay Katalînnak Perényi György özvegyé

nek, Kállay Klárzinak, Susánnának , és Csalay Lász

lónak egesz helység, _ ‚

1652. Lónyay 'áigmondnak Вега; Vármegyei Fö

Ispánnak rész jószág,

1687. Báró Károlyî Lászlónak-is rész jószág benne

Kirälyi adománnyal adatot‘t, ’s mìndenniittv már Риз;

ta  Darócsnak neveztetik.

§. 168. Nagy- Pcleslfe derék hel’ység, f‘ölcles Urai

а’ Nemes Tasnád-Szántói Becsky virágzó nemzetség .

nîellynek itten szép lakó helye, 's kiterjedett Kuriájn,

jó határja vagyon , т’1ш1е11 öszi , кап/11521 magot böven

terem, kaszálói sza'raz idöben termékellenebbek, mint

hogy árvíz nem járja, három szakasz erdeje; Там’,

Ga'borna, és Csgu'mzhó nevezl'eti'iekV Leikósssali` Magya

гей, ГбЬЬпуЕге О- Hitiiek, kiknek helyben Templom

jok, és Papjok. Van az Uraság Kuriáján k'c'iböl épi'iltt

Bómai Katolikus Templom-is, és alatta а’ Becsky11em

zetségnek temelì'í bóltya , mellyet néhai Becsky György

а’ mostani birtokos Uraknak édes attyok építettett.

.§.‘1'69. KiS-Pcleske falú, 45. llázból yáll a’ S1111v

lpartyán. Ezt-is a’ Nemés Becsky Nemzetség bírja {iú

ágon_, mellynek képszép Kuriája,. ’s lakhelye Becsky

Ferenczné Bölsçi Buday RosaliaAAszszonyságnak, és

Becsky ,Antal Umak. Szántó mezeie jó, terem min

denf‘éle öszi, és tavaszi magokat, kaszálója-is hasznos,

minden esztendöben а’ SzamOS ¿ria megf'uttya. Van

különös erdeje‘is, lakóssai Reformáta. v`ailást панд Ма

gyarok,



gyarok,‘köböl épî'íltt ` régi Templomok kerekdék for

. mára. `Szathmár а’ piattza. . L

\

‘Ezen lielységek regenten Pylyslfe'nek neveztettek,

és Arnóld Gróf bírta. `

Bolognyai János Mihály Szent Domokos Szerze

téröl Rómában 1607. Eszt. kiadott; Könyvében említì :

Peleskén Sz. Margith tiszteletére Arnóld Gróf által

1254. Eszt. атака": Klastromot, és Péterlfy а’ Magyar

Egyházi gyi’ílekezet II.' Rész. nem kiìlömben Защита!

nyi a’ régi.Klastromok laistromában erösítik, és Ar

nóld Gróf‘ot az Alsó ~ Lindvai Báuflìak elejének állítyák.

.De ez kétség kìvì'íl `

1242. a’ Tatár járásban elpusztúltt.

1425. Peleskey István, Istvánnak ña bírta.

1459. Charnavoday Miklósnalc a’ f‘elesége ,I és E1’

sébeth leánya egy részébe Kìrályi adomány mellett `

béiktanatou. -

1602. 1105.111 K11.. Gáspár. дым Beclíky Субт

gyei megegygyeztek: Воду mind а’ két f'élnek a’ jub

bágyi Rosályi, és Рамки vámon ne fìzeslsenek.

‚ _ .

1746. Nagy »Peleske Mezö várossá tétetett. Várm.

jegy. Könyv. l»

l ‚ 17о.’Мё7Цс1е1с falń, а’ határának ‘таз-ус, a’

melly magossabb sovány, a’ melly lápos helyen Гей

szìk, a’ Szamòs vîzének ki'óntésétöl elboríttatìk. Va

1‹;;уоп erçleje”l melly Eszterepnek neveztetìk, lakóssai
lMaggçyarpk, Reformáta vallást k'övetök, köböl épített

régi ‘Templomok , földes Uraì : Gróf Teleky, Becsky, ' _

Lónyay, Maróthi, Szentpály, és Ujhelyi Urak.

1544. Elleus Mester, Mìklósnak, Guth  Keled

nomböl valónak fìa, és György Gergelynek Elleus (св!

Yérének На bírták, és határrìt járatták, a’ mint Garbócz

helységnek leirásábanl eléadgyuk. .

' 1524.

~
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‘ _ 1524. Bénheki Drágfry Jän“ egész helyiséfgbe Ki

rályi adomány mellett béiktattatott.

16.0. Baalen Gábor Erdélyi Fejedelem szempály

’Sigmondnak Ezredes Kapitánnyának ajándékozta.

ё. 170. Zajta falú, mellette foly-le a’ Sár. vize,

szántó f‘öldgye, ’s kaszálója kevés. Régenten más he

lyen feküdött, de ezt-i3 Rosállyal egygyütt a’ hadalc

elpusztították rnég 1767. Eszt. Sváb lakósokkal megné.

резинки, 40. házból áll. A’ régi hélységnek helyén

a’ mostanitól 150. lépésnyireféjszakfelé van igen régi

jformcijú köböl épi'iltt Templonia, mellyet romladékjai

mostari Katolikus lakósok megúijitottak, Me

gyés Papjok Györy Jóseŕ‘. Bírják nagyobb részébe Ma

róthy. az шёл Morvay Jósef' maradéki, Osváth László

özvegye, Pongráéz-László Kapitany, és a’ Becsky Ne_

mes nemzetség.

\

А’ mint a’ Rosályi Uradalomhoz mindenkor tar~

t0zandó_ vólt, úgy annakföldes Urai által bírattatott, és

1671. Bosállyal egygyüt Gróf Strassoldo Károly

Hadi  Vezér által elpuszlíttatott.,

ё. 172. Átya Magyar falú, lakóssai Reformátusok,

kiknek köböl épültt Templomolc, f‘öldgyei böven te

remnek, réttyei meglehetösek , némelly helyen kétszer

kaszáltatnak, legellöie elegend'r'i, faja mind ti'izre, mind

épületre elég, makja a’ határban.

Régenten az Atyay nemzetségé vala, de ez Ей

ágon elfogyván;

1445. Bornemisza Bóldi’sárra, és Kusalyî Jakchy

Mihályra szállott,_és Jakchinak ismét шарм szakad~

tával;

1524. Drágfi'y János benne Kird'lyi adomány mel» _llett béiktanaton.

1550»
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1550. Kún Lászlónak, és testvéréinek Kîrályî ада’

mánnyal adatott, a’ mint Rosálynak leírása'ban megf

láttyuk.

Most bírják: Zirnány Antal \/Vay részen , Kovács,

‘Illássy, Tóth, Bec’sky, és több Nemesség.

ё. 1,75.l Pete falú, 5o. házból ál/l, lakóssai Oláhok,

kiknek Papjok helyben, "s fából épïìlrt Templomok,

piattzok Szathmár, f'ôldes Urak Gróf‘ Károlyì ház, ha.

tárjok igen kitsiny, de jó, jól-is mivelìk а’ lakósok,

а’ kaszálojokat a’ Szamos ária. minden eszrendöben meg

futlya, van еду kis erdeje-ìs az Uraságnak.

1409. Csáky Györgynek f'ele ,

1470. Csathó Gergelynek еду része Királyî ado

mánnyal adatott. ‹ ' `

§. 17,4. Darah Magyar f‘alú, bírtokossai: a’ Báró Tà

roczkay Agnes maradéki, Kállay Jósefné, 65 Lcóné Budai

“мы, és Eöwös János,1akós„i Kawlikusok, és “cror

mátusok, a’Katolikusoknak mostani Papja G_alambos Dem

jén. Sz. Ferencz Szerzetén lévì'i, f'ekszik а’ Szamos vìze

танец, szántó földgyei hzírom nyomásbéliek, mìndenf‘éle

veteményt termenek, réttyei kétszerkaszáltatnak, piq

tzozásg közel 'Szalhmánom elegendö legelöje, épûletre,

tůzre (щей ‚ makkoltatások ‚ Kìs - Berck, és Visoly

¢Pdökbe, à’ Szamoson két vízì malma, külsö, belsö

gyümöltsös kertyei tágasok.`

Régenten 1500. 1595. 141/1. 1420. 1424. Eszt. a.’ Da

rahy nemzetség bírta, mellytöl vette nevezetét.

1575. Pylyskey lstvánm1k határán egy упадет ,

1485. zákolyi Jéhosnak csanádi Paspöknek, г.

`teslvëreinek Albertnek, és Andrásnak, _

1608.*Pet1’1'f`alvai Pethö Istvánnak egész helység,

1655. Pelhö Magdolnának Ujlaky György> (‘61636

gének benne rész jószág Kìrályì adománnyal,

1655.
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1655. Sóvágó Gergelynck, és Jánosnak egész hely

ség Мешок‘ lspányì adománnyal adatott; ‘Нет lmond

ván: Pethö lstván özvegye, Melith Péter, és Vetéssi

Kökényesdy Péter.

165o.Za1hm_ár-Némethinek határjaì 161e megkii

lömböztettek.

2687. зыеау Gáspár едем helységet feikérie.

_ А’ fellyebb említett Za’lfolyí, уеду-55 Zolfalyi nem

zetség eredetét vette Guilt-Kelenl nemböl , Bát/zon'ak

kal egy törsökböl, még 1500. Евы. felosztván 1652655

kat, egy ága Báthortól, más ága Zokoltól Zabólçs

Vármegyében lévö helységektöl neveztelett, de Szatl1~

márba-is birtokos vólt. Legelsö`

1500. Eszt. Zákolyi Hudus , és_ Lörincz fia, ’s еп

nek fìai Illyés, Domokos, és László.

1558. Eszt. a’. Báthory Berecz Вата! Szatlfimár

`Vál'megyei jószágok Рыси lhoszszasson perlekedtek, ’s

végre `ninegalkinwhak `

~ 1594. Említtetik István Illyésnek fia: és eimek Бай:

György, Imre, és Lörincz.

147g. Berecz, János,_Tamá`s, 65 Báiini Imrének

fiai. Jánosnak (Не-5656 ßátirory Susánna, ennek fia

Péter egy a’ le‘gnevezetesebb férjfiak Кбит, Zilágyì

Mihály alatt katonáskodott, 65 hadainak Vezére vó'lt.

1462. Halìbeg TörökBassát a’ Száva vîzénél meg

verte, sok ezer Keresztény rabokat megszabadítván.

. Hollól Maityás Király 'alatt vólt Machoviai Bán, az

után Temessy Gróf, kiröl’ßonfin. 5. Tized. 9. Könyv.

nagy dítsérettel emlékezik, felesége Kis- Várday Ро

vtyinka., és ettöl négy Бай:

y1485. Jánol f'ellyebb említett Chanádi Piispök ‚ а’

ki megvetvén az Egyházi méltóságokat elsi'i Ветви: Sz.

Pál gzerzetébe Шин, ¿s a’ Diósgyöri K_lastromba igen

SZCIIC
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szent életet éltt: er'r'íszakkal `kîakm‘ták venni _a’rKlab

`tromból az Еду/11621 F'r'i-Rendek, és а’ Kalotsai Ersek

ведут а’ Király által kináltatott, de szerzetessi tsen

dességébe tántoríthatatlanúl megmaradott,l a’ mint eze

ket leírja Eggerer а’ szerzetnek történeteiben 2. Könyv. `

52. Tzik.

1486. Andreis Szeremi Bán а’ törvényt alá iria,

_ felesége vólt Dóczy Ersébeth.

1495. Alberty Nándorfejérvári Bán, а’ mint Иш

szìk ll. Ulászló Királynak számadó Kënyvéböl, a’ 2632

lós Urak közzé Sszámláltatott 1498. 22.` Tzìk felesége

Byll Катанка, mellytöl három fiat nemzett.

1520. Ferencz Órodi Prépost, János, kinek Pod

manìczky Margith feleségétöl vólt István fia, a’_ ki

1595. Ill. ’Sîgmond Lengyel Országi Királyhoz

‚ az Ország által Követségbe Индекс": Segedelem .kérés

végett a’ Törökök ellen, és а’ Királynak Verseket а‹

jánlott, a’ mint Bell' Magyar Tört. készi'iletébe l. Tí

zed. X. Tzik. f‘eljegyezte, f‘elesége Thelegdy камни.

e's на}: egy Ersébeth leánya Melith Péternek hìtvessc.

1526. Miklósnak elsö felesége vólt Telegdy Klára,

második Drágfï‘y Juliánna, az elsötöl Borbála leánya,

elöször Báthory János, azután Gerendy Péter házas

тётя, а’ második házasságból György, Pé»ter,Ferencz,

és László nai, мамы ’ `

1568. a’ Leleszi Konvent, és

1578. a’ 57.» törvény emlékezik. `

1609. Péter nem tudatik: mi okból? rabëágba té

tetett»l esedeztek mellette az Ország Rendgyei 6o. Tör

vény ‘ми. Ennek Basó Sára Í'eleségétöl maradtak ke'l

leányi Байта Lónyay Gergely, és Klára Ispány Ferencz

feleség'ei.

1618. Györgyröl 15. t’órvény emlékezik, аптек-19

tlak Borbála. leánya Kállay Lörincznek házas társa.

‘ Сай



Czimere vólt а’ Zokolyi nemzetségnek fen álló

pais , ennek közepette fél hóld a’ Törökök meggyözésé

.nek diadalma, felette koronás sisak, és abból felálló

három “на; toll', a’ mint 1598. petséttyéb't'il felje

gyeztiik.

§. 175. Vz'wly puszta, ez elött népes helység, most

Darahnak határához t'artozandó.Í

1485. Zalcolyi Jánosnak Csanádi Piìspöknek, és az

ö testvéreinek Albertnek, és Andrásnak,

1608. Рейха Istvánnak,

l

1655. Skóvágó Cergelynek, és Jaín‘osnak Királyi a

dománnyal ajándékoztatott.

§. 176'. .Nagy- Gécz Magyar falú, 5o. ha’zból álló,

Fôldes Uraí: Becsky Antal, lbrányi Farkas, Luby‘Ká

rolyné , Nozdroviczky Antal, és Péchy ‚Мне? Urak ‚

kólsai leginkább Reformátusok, kiknek köböl épi'iltt

Templomok, szántó Földgyei három nyomásbéliek, _mel

lyeket a’ Szamos vize kövérítvén,

bot, szénát bövséggel цент,

Szathmár. ‘

búza’t ‚ `tengerit , za

erdeje szép, piattza

1450. А’ вьгаьу nemzetség hina, es

1451. Abbau Darahy János, és László й] Királyi

adománnyal megerössítettek.

1459. Chernavoday Miklósnak, és Ersébeth leá

Anyzinak benne rész adatott.

‘ 1497. Ногу af Zalath földgye Nagy-Géczi határ

hoz tartozandó , tanú vallatás tétetett.

§. 177. Kís  Gécz, Nagy-Géczhez éjszakra esilt,

most puszta, és а’ Nagy-Géczi f`öldea Urak, és a’

Rosályi Uradalom `bírják.

`
\

§. 178.
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— 178. Sima falú, а’ Ьагёйа nem nagy, de ió,

ì szántó f‘öldgyeì, és kaszáló réttyei„fekete földgye bö

ven terem öszì, tavaszi veteményt, közepibe vagyon

egy mély tó. melly halakkal bövelkedik. Van нас]:

is, de так tüzelésre alkalmatos. Lakóssai Reformátn

vallást tartó Magya'rok, k6 Templomok éppen a’ tó

Parton, f`öldes Uraì: Mikolay, Когда, Szodoray, (365

pár, Mándy, és Szìrmay Nemesek. к

1257.A Symp hel‘ységének, és az abban lévö Tem

lomnak' emlékezete vagyon Mycholaynak Zothma'r

Ст“ {ìának azon végsö rendelésében, melly'et l. Rés:

ё. 4. elé adtunk. ~

.zabzáŕazberky 1.1.1116, ¿à маму Istvánnak вы,

5уша belységet Dìenessel, és Mihállyal Dessewhek

fiaïval Syìnay Nemessekkel kéb f‘elé felosztván,`ezeket _

ö; gyra fm'om папе! tartûzliak kif'xzetni az Её“! Kápta.

1an elött. .n

155g. Азов-печные‘ perf‘olyágban, mellyet Zá

krazber‘ky Lászlónak hamis pénzeknek verése miatt lett

megégettetése Рыб! Zárazberek helységnek leírásában

eléadunk , Syma hely‘ségnek {Не része hagyatott Mi

hálynak Desseü fìának, kit örökös jussal illetelt, más

hasonflle pedìg, а’ melly ZárazÄberky István Бай: i1

lette, (Наташи: négy részre, mellynek három része

hagyatott Zárazberky István f‘ìainak, Mihálynak Já

nosnak, és Jakabnak, egy része рейд, melly Záraz

berky Lászlójé hamìs pénz veröjé vála, Tamás Erdé

lyì Vajdának adatott. Wyssegrádon az újjonti béikta.

tás után 1;ìzedìikA паров 155g. Eszt.

1362. Zarazberuky Mihály, Deqsewnek fía egy

részröl . más részröl Mikulay László, és Tamás mara

dék ‚мы; ЫИЫ: János rokonoknak részét Syma hely

ségbe magok каши felosztották.

_1578. Ai’f/Mìkolaî Nemesek, 1'1gymînt` Gróf` Zoth

mámak maradéki Syma helységnek egy részéhen újra

osztozkodtak:

1395



dawn.

i406. Mikola'y Miklós, és Benedek, Tamásnakfiai,

Balk, és Drágh Mármárossi Vajdzíkat а’ Királyi Itelö

Udvar elejébe idézték: hogy a’ Symai- rész jóatágokat

' \ 

1499. Perényì Gábornak rés; benne Királyì адс

mánnyal adatott.

1500. .I_uIiánna, Báthory Andrásnak özvegye, és

az ö fiai viszszá так Mikylay Gergelynek, _és János

на!‘ Symai rész jószágát, mellyel: az attyok elt'oglalt

vólt. l `

l155.7». Fçrdanánd таят, és Király Mykolay ’sip

mondot, és Mìklóst Syma helységnek birtokában úi

Királyi adománnyal megerösítette. '

Ж 1650. Gerö~Monostori Kemény Jánosnak, mint né‘

hai Kemény Dienes maradékának rész adatott henne.

1664. Mikolay Boldi’szír birtokában I. Leopóld

Iciászár, ’s Király мы megerössíttetett. `

§. 179. KomIód-Ilílfalú, néhaìBecsky László ёг

demes Fel  Ispány lakhelye vólt, most- is egészszen

Tasnád-Számói Becsky János bírja, a’ napnyugotti ól

159'5. Zárazberkî Kemény Dienesnek-is rész a~ '

f

dalán а’ Síamos vizve foly, mellyen à’- Vármegye tari:l

hídat, mivel nagy Ország úttya. Nagyobb részin Re

formátusok lakják, kìknek Templomok, en_ Papjok. A"

határja kevés szántó Földböl, és kaszálóból АН , àzokat.

‘is а’ Szamos vize árja sokszor elboríttya , mindenféle

yetemény magot középszeriìen terem, nagy gyümöh

tsössei , а’ falú alatt kies erdeje, az Erge vizébe ha@

lászattya, Szathmár másf'él mértfôldnyire piat'tza.

Bëgemen Komlódnak neìveztetett ,

1'567. Komlódy Miklós,'Veres hajú Péternek (Ruf

jiu) lia Ыпа. ' ’ '

o su;
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Szokásba vólt az Eleinknél a’ veres hajúkat (Ruß

fus) a’ ko'paszokat' ( Сайта‘) elnevezni.

у 1459. Chernavoday Miklósnalr, és Ersébeth leáf

nyának egész helység, ‚

14%5". Zánthóî Bechky Péternekl‘hasonlóképen e

gész helység Királyi adománnyal adatott.

1466. Ersébeth özvegyének ha: 1‘652 adatott belöle.

1511. К15-\;61‘с1ау György egész helységbe,

1610. Csiery Mihály еду Nemes üle'sbe ,\

1620. szöke Má1yás еду részébe кашу; adomány

mellett béikiattatlak. ‚

§. 18o. Szamos- Bees Magyar falú, f‘öldes Ura а’ `

Gróf Károlyì ház , lakóssai Reformátusok, kiknek kö

bi'jl épi'íltt Templomok, Papjok van , hataîrbéli földgye

termékeny, a’ napnyugottì óldalába а’ Szagms vize

foly, melly mellett szép gyümöltsösseì vannak. Va

gyon еду Erge nevezelü vize is, ennek partyán szép

tölgyes erdeje.

- Ezen helylégri'ìl öszve szedett Okleveleket ‘Пиц

`B¢cs alatt eléadgyuk 222.

§. 181. Tatáffalva’f'alú а’ Szamos vize partyán,

lllósvay Jóáef maradékì nagyobb részint, azután Dé

csey Ferencz,4 Pogány László, Menyszáros Sándor , 65

Diószeghy Urak birják. A’r lakóssai mind Reformátu

5011, kiknek kö Templomok, és Papiok van. A’ ha.

tárját a’ Szamos vize járja, mindenf'éle vetemény ma

got'középszeri’íen terem , sok gyümöltsössei , gazon e1'

deje ‚ és egy Hz'gó nevi'i szigettye, sok Mogyoró fákat

abronts száloknak nevel.

Rrégenten a’ Tatár nemzetség bírta, kitöl vene

nevezelét. Még 1122, Eszt. midön némely Kúnok Il.

lstván Király alatt az Országba béjöttek, egy Там!’

nevezet'í’i vólt а’ Vezérjek, de 1241. EszIendöbe-ìs’( a’

mint

\



mint Рыб Gergely irja)'a’ Tatárokból sokan itt ma:

тайга!‘ , jószágos emberekké Iettek, kélség шт ezen

Nemzelségnek еще is Tatár lehetett, a.’ шт: Puszta.

Darocznak leírásában a’ tanú bìzonyságok kozött~ is

1125. Eszt. egy Tata’r nevezenû István emlínet; Ha

пе!!! ‘ `

1406. Eöry Ambrusnak, és Bálîntnalc benne rész

adaton. '

1411. A’ többi részét Тайга“! Tatar Ambrus, és

az ö fia János bína'k. ‘

é 1424. Pathind Bálintnak, és Lörintznek megínt egy

r n, `

1456. Katalinnak Chamaf'alvay Benedek özvegyé.

nek, Farkasfalvy Gdlnak, KAs- Perichey Jánosnak, és

Jakabnak benne rész,

1466. Csathó Gergelynek ismét rész ,

'1499. Mikolay Ferencznek egész helység,
\

1.505. Chomaŕ'alvy, Sarollyányi, Farkufalvy, Pi;

'giehe'y Nemeseknek М: мы,

1519. ищем Jakabnak rész j8szág,»

1571. Wathay Gáspárnak egész' helység,

1640. Güde Judithnak, Anárchy György feleségéâ

nek, en Тогда)’ Jánosnak rész Мяч,

1754. Csomaközy ’Sigmondńak, Krinih'ának, Sze'è

gedy »Ferencz feleségének ‚ Susánnának, ршшдьу

Sámuel hitvelsének egéez helység, hol Ku‘ályh hul N#

dor lspányi adománnyal ‘Маши.

§. 182. Cngà'ld elegyes Magyar, ¿i Óláh falú д‘

földes Ura BaîróÁ Wécsey Miklós montani F8 Ispány,

lakóssai цитат Kuolikusok, kiknçk hrlyben Pao

jJk, Templomok, ezántö földgyeikövérek.- rétlyei i611; ’

0 а, legbllö
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legell'r'ije elég , ltatója' alkalinat‘os‘, szép' erdejev a’ haia'r

ban , malma helyben, kendert áztató vize, piatzozása

Szalhmáron, a’ Szamos szigettyébe szép gyümöltsös~

sei', de számó földgyeit, ’s réttyeit-is a’ viz járja,

1r1elly=\s»oksz0r elborítván , sok 'károkat tészen.

lfly'. Béltheky Sándri Balknak fia, Drágfl'y György,

es Sandri Drághnak íiai egész helységet bírták, melly

hez tarto‘zandó . Vedrcsz' fordúlót Cliernavoday lstván

elf’oglalta. '

§. 185. Cscíszló Magyar falú, birtolulssai Ra'pol

thi Nagy ‘Ferencz özvegye, Mátayi, és Tólnaynemzeb

ség, (âem‘sy. ’Sigmo11d, Vetéssy Ambrus, és .lármyferencz Urak, lakóssai Ref‘cirmátusok, Pa‘pjek ‚ és kö- i

böl épi’iltt új Templcmok, határbéli. Földgye h'árom

nyomásbéli, melly tiszta búz‘át, és rozsot hören. te

rem, réttye pecligl jó szénát, tiizre, épûletre Vvaló fá,

jok elegendö, és mákkoltatások, v'íz áradásokban né

melly része földgyeinek'elönte‘tik, legellöje kevés.

1449. Szepessyïéternek, és Istvánnak, János

fiainak,

1552. Zennyessy Lukácanak, és мам; Iianak,

1642. Kámondy Tamásnak, ‚

\

1660. Zinyér várallyai Horvai'tli Islvánnak benne

rész jószág Királyì adománnyal adatott.

A".fellyebb nevezett Szepessy nemzetségböl:

1447. László ot'tf vólt а’ Budai Ország gyülésén,

mikor Hunnyady Jánosnak által adódott Buda vára.

1505. János Sza'thmár Vármegye küldöttye vólt
a’ Rákos mez'ei OrszágV gyülésére. /

1556. Zennyessy Mátyás pedig Telekessy Imre a

latt vitézkedett, kivel »il

1558. megverte a’ Törököket Kaza nevii faluna'l.

„ 1562. Zay Ferenczel vette -meg Hadadot.

à ‚ — _ . у

j" `‚ - 5. 184.
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ё. 184.,Jánk ri‘slegyes mezö város,` f'öldes Ura Grói'

Barkóczy Uraság', mellynek Шел szép kastéllya, esz

‘имиджем kétszer ‘1616г- esik benne, a’ Gegö' pataka

kereszti'il foly rajta, lakóssai Katplikusok, kiknek Me' _,

gyés Papjok Moldava Jósef‘, és O-Hiti’iek, kilcnek ha

sonlóképpen Templomok, ’s Papjok van, határia há~

rom nyomásbéli f’ekete agyagos, 16 búzát, tengerit,

dohányt, ës zabot terem, erdeje szép tölgyes négy

szakaszokba, kaszálóia bövséges, gyůmöltso‘t term‘c'i

fákkal bövelkedik, piattza Szathmár.

A" Ищи nemzetségtì‘il vette nevezetét.

1574.» 1585. Jánky László, Miklósnak fia birta, és

határìt megkülömböztette Zekeressy Istvánnak, László

fìának, és Ferencznek Tamás Íiának helységeitöl. Azon

kivi’ìl tam'rvallatást- te’tetett: hogy az említett Zeker-es

sy Nemesek az Jánki helységébe lévö halastóba ha

lászó jobbágyalt, és gazdáját megverték, szénáját a.’

Jánki határról elhordatták. `

1587. Ezen Jánky László zenebonáskodott Temes

vár környékéń Dán Lászlóval, és Mihállyal, de Garay

Miklós az ö gyiilevész táborokat ’Sigmund Királynak
parantsolattyára széllyel verte ,i ’s а’ jósza’ga elfoglalta- ›

t0n, Garay Miklósnak adatott', а.’ ki a’ lelkénekl iid

v'össégéért azt ‘а’ Váradi Káptalannak bévallotta.

1405. A’ Váradi Káptalan- Darahy Jánosnak, és

Tamásnak »elzálogositotta, de Lukács. Váradi Püspölc

viszszá f'oglalta, mivel ö ártatlan lévén Lászió baittyá

nak hívségtelensége miatt a’ maga részét el nem veszt

hette. Azért ezen l’iilapökI Jánky nemzetségböl való`

vólt. Ez »f‘undálta I. Вещие Sz, Pál Szerzetesseit Кё

polnán 1598. Eszt. kik az után Villyére Ungh Várme

gyébe 1400. által vitettelc. I `

14111. Cs’áky Gyórgynek` birtokában vólt.

` 1476. Jánk' mellett lévö Sopsa» Тай‘: oasztát а’

Rosály Kún, és Maitisy Nemesek magok között fel

osztották. ‘

1525.



1525. Drágß'y János Királyi adexnáunyal egy r6

azét‘ шкале.

|548. Báthory Annänak Dra'glïy Gáspár felcségé

nek , ée' Homonnay Drugeth Antaluak benne rész ,

1611. 4Melith Péternek, és feleségének Zokolyî

Ersébethnek, Värday K'atalinnak Nyáry Pál özvegyéo"

nek , és Telegdy Annának egész helység Ki-rályi aflo-A

mánnyal ‘116111011,` a’ 1101 már mezö városnak лечащий‘.

‚ §. 185. >Hermánszeg Magyar falú , a’ Szamos par

ton f'ekszik, а’ 1101 szép gyümöltsössei ‚ és által járó

`révje van, egészszen Gróf‘ Barkóczy yIî‘erenczé, ё: Jáó

nossé, lalçóesai Reformátasok , k1knek helyben Prédi
kátorok, és köböl épûltt Temglomok. Kevés'szántó

földgyei két nyomásbeliek., gyiimöltle gyakx'an terem ,

piattza Szathmár. ` '

1611. Melith Péte'rnek, és Faleségének Zokolyi Er

sébethnek Királyi adománnyal adatott, kinek fia vólt

Melith byörgy, és emu-k Becgky Susánnától Melìth

S'us'ánna leánya Báró Barkóezy ’szgmond Hadi Vezér

nek, a?, ki a’ Török rabságba meghala, felelége.

Í§. 186. Majtìs f‘alú, szép Банда: erdeje az hely~

séget köri'il fogja, a’ szántó _t‘ôldgyeit, és kaszálóit a’

Szamos árja szokta járni, mind azonáltal tiszta búzát ‚

a’rpát, пьес, tengerit alkalmatosan megtermenek, teak

(egy. Ullzából áll, a’ lakósok Református Magyarok,

Papjuk van, ’s egy kìs fából épi'iltt Templomok. на.

gyobb részét a' Gróf' Barkóczy ház birja, az uta’n Be
"leznay Lajos, Büdeskúty, Kondor, Ajtay, El'óss, élï

más Nemesek. ‚А‘ Gegò" pataka keresztül foly a’ 1111-`

tárán. .

' 1415. 1421. Маша)’ Mihály, Péternek iin', ée az

ö íiaì Majtiiy László, Péter, és Рай! bírták.

1424. Samelházálól, 6s Mqlonthçitól hßtárì meg
kiilömböztettek. ' ' ' Y

*442'
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144g. Samuelházy Lászlónak benne rész adatott.

1476. A’ Rosályi Kún, 65 Majtissi Nemesek Sop~

щита pusztát magok Кбит: f‘elosztották.

1548. Muthnoky Mìhálynak, és Levenharízi Móricz

Péternek egész helység a’ Sopsatelekì pusztával,

1588. Zentmiklóssî Pongrácz Fridriknek részjó~

szág, У

_ 1590. Berey Mihálynak, és Zìkszay Ambrusnak

egy Nemes Udvarhely, Tyukody 'Laszlónak egy rész,

1591. Salamon Miklósnak-is egy Nemes ülés,

1629. Szenlhey Péternek, és Tar Mihálynalc egész

Маша helysége, ц

1720. Wajai Way Lászlónak~îs egész helység,

\ .

1754. Beleznay Cyörgynek ezen helységnek ‘Не`

Királyi adománnyal adatottä:

A’ fellyebb nevezett Sopaatefekì равна, a’ mint

az 1476. Eszt. levél mondgya, Раунд, Majtìl, és Мыс

között f‘ekszik.

§. 187. Malontha helységét 1421. Sámelházy Ger- `

gely, Márknak ña bírta.

1424. Нант Majtys helységtöl megkülömböztet

tek Sámelházy Balásnak, János fìának részére.

1446. Bekényì Mimósnak, és feleségének вшиьу y

Ãgnesnek egész Malonthai puszta, máskép Gergely

Tamcís tefeke. ' ‚ —

‚495. Uilaky Jánnsnak, é. Амман ьтыьмр-`

pen egész Malonthai puszta Királyí àdománnyal adatott.

188. Szamos- Ujlak, a’ Szamos parton Várr'rlle..

gye вечный pusztával (а’ mint alább fogjuk lámi)

egy*
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egygyesültt (‘вы ‚ alatta sze'p tölgyes erdö yagypu, la

kóssal Magyarok, Ref'ormáta vallást так-161‘, köbül é

pült: Templomok, a’ határjának egy részét а’ Sza

mos árja тому? , a’ dombosabb szánló földgyci hnzát,

kétszerest., zabot, árpál, lencsét, box-són, :engem: te

remnek, а’ Szamos hátcm szép gyümöltsösse yan. Két

harmed részét Nagy .Váradi Ajtay lNemes: nemzetség,

egy harmad részét Maróthy Ferencz özvegye bi1-ja, a’

Szamoson мы járó révje vagyon.

Bégenten Zombok- Ujlalmak типами, és Zom

до?‘ nemzetség bírta. Mert

141|. Tanú “наш téreten: hogy а’ Zsarollyányi

Nemesek Ersébelhnek, és Dorottyának Ujlaki Zombok

János lezínyinak Ujlaki szántó földgyeit ‘вымыть.

1446.* Bekényi Miklósnak, és feleségének Baèhkay

Ágnesnek, úgy Bacskay Dienesnek rész jó'szág Kil-á

]y1 adománnyal adalott Zombok - Ujlakba, és a’ mel

lette lévö Va'fmegye nevezeti'i pusztába.

‚ 1450. Határi а’ Szomszéd helységekkel igàzitattak,

S/arollya'nyi I_mre, Рай iìa, és János, Gál fia, югу Sa

r >lly'ápyi Zekeres András Кбит egy részröl ‘Ujlaki

Мужу Dienen, a’ hol Vármegye nevi'i равна. Ujlakhoz

il'élrexen. l `

`1465. Gerezdy Ístván benne résztnyert.

1495. Плащ‘ János, és Antal egész helységbe,

. és >Va'rmegye nevezeń'í pusztába Királyi adomány mel

lecc beiknanatbtt.

1558.. S'oós János’nak benne rész даты, а’ hol

már Szamos  тайма?‘ „штык.

1592.. Szenlgmikl'óssi `Pongráez Gáspárnak egész

heb/56g, f . '.

.1650.'Wajai Way Péternek ‚

169|.,és t'óbb Wayalçnalvi; rész jószág benne

\` ‹ ' ’ _ 

‚ . 1726. y

\
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1726: Gróf' Teleky Jánosnak egé-sz helység Кати)’;

ladomainnyal ajándékoztatolt.

Ё 189 Gfz'igye Magyar falú, Gróf' Barkóczy, Kálì

lay. bzun‘anyi, Kondor Urak, és más Nemesek bírjak,

l.kóasai lìet'ermálusok, helyben Papjok, Templomuk,

Вадыыы а’ ‚эъашов vize hasíttya , hatzírja agyagyos,

harom nyomás béli, búzát, tengerit, zabot трудне

Шзопфсгею, kevés „штаты“: vagyùak', piattza

bzalhruár, és T1sza~ Ujlak.

1578._Gyügyey János Mihá-lynak fia bírta, és ha

тайга“ járana. ' _ ‚ д

‚ - 1405. Gyügyey János, Jakabnak fia az egész hely

séget, a’ ßuldogságos Szüz tiszteletére épitett Tem

plummal , ’s annak рак-“40361 hatalmával , és a.’ Szamos

viLén lévö malummal,lelké11ek 'Lidvöaségéért vegsö ren
delésében ajándékozxa, és által adla Lukáçs Vá‘radi l

Pü~.p1>knek, és a Káptalan 'l‘emplomának, melly Na

gyubb'Mária Váradi vár Szentegyházának neveztetik.

`1406. Báthory Jánosnak ezen helységnekx’fele, és

Azon Ева: Eöry Ambrusnak, és Bálintnak egész

belyseg Анапу! adománnyal adatoct. De

1407. A’ Váradi Káptalannak Garay Miklós Маше: Í

Ispány által oda’itéltetett. Foglaló, és béiktató bí1ń

МН, és a” Nádor Ispány képe rirassányi Gyórgy _Mer

ter а’ Kirälyi `1116185 Udvar hites jegyqöje.

l

1486. Ujlaky Antalnak, és Ferencznek теги: e
giész helys__ég ‚

1611. Melith Péternek,_és f'eleségének Zok'olyi Er

lébethnek, Várday Katalìnnak Nyáry Рай! özvegyének,

és Telegdy Ангина!‘ ismér. egész helység„

l1729. Jékey Lászlónak benne rész jószág Királyî

ßdomannyal ajándékqznato'xt. .p

. l 4 C

§.19ó.
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ё. 190. Zsarollyán Magyar falú, az egósz he‘lysé

get Nemesek biriák, kik каши nevezetessebbek: .le-Y

nyey, Sa'mé, Veres, Márton, Szerdahelyì, Mészáros,

`Váry. Cséke, Pathó‘, és Ujlaky. Az egész határja

tîszta,`szép kaszáló re'ttyeî , búza termö földgyei, ta

vaszi veleményeket-is> középszerïien tormenek. Mind

Reform/¿ita vallásúak lakják, ниши helyben Papjok.

és köböl épîìltt Templomok.

Régenvten a.’ Sarollyányì, e's Zekeres nemzetségek

bírták.

1577. Zekeres István, Mìklósnak attya, és' az В

szolgája, aL Ujlaki, Tyukodi, és ßápolthi Nemesek

мы megöletezt.
I

15789. Sarollyányi János', Cyörgynek, és Péter

Mîklósnak Бай tanú „наш: tétenek: Ногу а’ Zsarol

lyánt illetì'z'vÁ leveleik a’ Zalhmári házoknál el'égtek.

1451. Sóldos Jánosnak ezen helyxégbe rész ада

IDU.

1487. Zekeres , és Sarollyán helységeknek Yil

lòngásban lévö ñatárì ‘ eligazitattak Sarollyányi Sól

dos Balas, Benedek, ваши, Sóldos Margith Arry

ван“: Íl-lesége, Gállfy Sebeltyé'n, Mihály, és Bene

dek, Perichey Barnabas, Báb'ay Bálint, Ma’rton Péter,

Erdélyi Márton , és Mátyás, Cbekey Mihály, István,

IJánoS, és Miklós, Zubor Tamás, Ka‘rnonnyay' Рай, és

Gally вам; részekre, kik akker Sarollyánt bírták.

1507. Báthory Istva'nnak rész jószág adaton ben

ne, és a’ mellette lévö §¢ím¢ly pulztába.

1587. Sarollyányi La'szló még bírt benne.

k1590. csányi Alben, Alinássy Gáspár , Mámn

TamáS. Fodor. György,#`Cseke Pál, Zubor István, Pe

_ lry György, Sóldos ваши, és Miklós, Nagy Gáspáf'.

5.065 ,Jánoh és Demeter, Sáme Gáspár, és Men hért,

Буй)’ Miklós.. Sal‘ollyányî Ferencz, és Töke Bo gi’sár

a’
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Sarollyán helységnek, és a’ Saìmely puszláinak birto~

Altában й] Királyi adomány melictt Штатами;

1652. A’ Sarollyányi Nemesség tanú мамам té

ittett а’ NagyZekeres, és Sarollyán közótt fekvö peres

_ паб!‘ eránt.

1717. A’ Tatárok felprédállák, és akker еду Sei#

lágyi nevi'i Nemes embert clvlttek magnkkal, a’ ki az

шёл idövel haza keri’ìlvén hóltig Tatar Szílágyinak

neveztetett.

1754. Klobusiczky László re'sz ìószágot Királyi'h.

dománnyal nyert benne.

ё. 191. .S'ámely pusztátis ezen helységhez o’ Sa.

rollyányi Nemesség birja, melly ez elött Samellluíza'

nah neveztetett. '
›

Rêgenten népes helység vólt, és a’ most- is Ген: l

lévö Sámé nemzetség egészszen birtn, és

1411. Perben idézte Domáxnhidy, Mándy, és lst

vándy három Györgyöt, és Sámelházi Kónya Lászlót

azon hatalmaskodásért, mellyet a’ Samelházi hallaron

I elkövettek.

1421. Samelházy Gergely Sámé Márknak fia t'öbb

„штат bírta.

1424. Samelhäzy Balás, Ja’nosnak, és más ваш

azonról (de eadem) Márknak Бай а’ Samelházi , és

Malonthai hatart Маша határától megkülömböztették.

1428. Samelliázy Gergely, és‘Balás magok Nemes

темы» új Királyi adománnyal megerössiieuek.

- 1448. Найти _újra 'meg'járatták- Sariielliázy Lászlç'x,A

Sarnllyányi Janes Gálnalg fia, ё: I_’átyody László, Вс

“Win2k fief'. ‹ ' ` ' \ " ’ЖЁ‘П' ‘Ё l

‘\
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1507. Mär elpusztúltt, és Báthory Is'tvánna‘k rési;

ì benne. mint fellyebb

1548. Mutnoky Mih'zîlynak egélz ринга Királyi t'

dománnyal adatott. . _

‚549. _Hatari 11j“ гиды Sarollyányi Ei-dîyì'ra

más, Gáll Florián , .Fodor János, Rápolthi B_alás, és

мате részére. ‘ ` `

1590. Több Nemeseleßnint fellyebb.) új Kìrályi

atìotrtaírmyall felkérték.

1750. Nagy Sándor, 65 Gy'órgy Наша!‘ Ispányi

1754. KlobusiçzkyLászló Királyi adomán‘nyal rés_zt

nyertek benpe. .

А’ Jeles Klobúsîczky Nemttetstig‘y Klobusiczról Tren

csc’n Vármegyéböl eredett.

Ennek еду törsök ña Ferencz Zempién Várme`
.gyébe 'szakadotn n

_‚„_ 177682.L Fel — Ispánnyá 1m.

1685. A’ Nemességet Bécs alá vezette, midön

azt a’ Törökök ostromlották.

1686. Zéthényi, Bési, és Abarai; Uradalmakkal

megajándókoztatott, és Karafi‘a vérengezö Hadi -Ve

zérnek,'tsak моду а’ Zemplénieket ne bántsa, a’ Ne.

’ messég által армию‘: 40o. vert aranyat, és 24. anta

lag aszszú szöiö bort ajándékozott. Zemplén Várm.
rIl‘örténet. .

1688. тьму Ferencz, 65 Juli'anna а’ Munkzícsí

várbói Bécsbe áital vitetvén, az egész Bákóczy jó

.szág Fö~gondviseiöjér1ek I. Leopold Tsászár által té

.teleth

1695.
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1695. ABaixjii méltöszígra em‘elt-etet't, Királyi-_Sze

mélyes, és Arad Vármegyei Fö-Ispány lett.

170e. Az Egyházi Testamentomok erán( úg'y ne.

veztetetc Kolionichi szegödést (Conventie Kollom‘chia.

па) а’ Királyi Udvar részéröl aláírta. - ‘

1’702. Sáros Vármegyei Fö- lspányi hiv‘atal l`1ely- ‚

tartójzivá-ís te'telett.

1747. Ferencz fia Kalotsai Érsekké; Antal fia Zem

plény Vármegyei F6 ~ Ispánnyá , — ‚

i 1756. Gróiï'á lett.

1808. Fent vagyon e'gyv érdemes unokájában Zé.

thényi Gróf’ Kiobusiczky Vinczében, Császári, ’s Ki

.rályi Kamaräsban. i

Klobusiczkiaknak más итак Sak

~

1695. Klobusíezky György Szathmár Vármegyébe

szakadoit, опал Fö-Jegyzlvé, ’

l i i698. Fel-llpánnyá tétetettJ svOk Követségeket a’

Г Vármegye rïészéröl viseltt.

1754. A’ fia László Fi'í-Szolgabíró vólt, a’ mint

az”. I. Bész. 119. 165. 165. 1.56. megírtuk. Ennek

valóban jeles Бай nevelkedtek hazánknak díszére:

1770. К10Ь115162Ку Antal elöször a’ Királyi Hely~

tartó Tanátsnál, az után az Udvarì Magyar Kántzellá

rián Titoknuk , végtére a’ Szepelsi 16. Városoknak Kor

mánynzója.

\ ‚
'

_
`

1784. Klobiisiczky Péter Várad ~ Olaszi Plébános,

a’ ki ékes Magyar s'zóllású prédiká'tzióji. ájtatossága,

és mély tudománnya által elhíresedvén a’ Kalotsai 'Ér

sekség Káptalannyának Fel-Olvasójá, és Kánonokja

lett, és most Szathmári Püspök.

¿a 1805.
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n 1805. Klobusiezky György Szepessi Káptalannalt

Eneklöie, és Kánonokja, a’ Váradi Nemessi Nevelö

Háznak Igazgatója, most Monostori Apátúr.

_ ‚ ‚вот Nagy Méltósa'gú Klobusiczky Jósef', Fiumei,

és az egész Magyar tengeri rév partoknak,

1808. Kl0busiczky Ignácz а’ Gróf Károlyi ház Ura'

Áalminak Fö-Kormányozó§i. ’› _

' s. 192. Danyád, régenten Dunya, Папуа], Da.

nyán,'Czégéntöl tsak az únza hasittya. Magyar fa.

11i, birtokgssai: Budaházy Péter, lllósvay 1mre,vL0§
i sonczy Gábor, Gyene Sámuelnek, és Maróthy Fere11cz

.nek özvegyei, Lipcsey Jósef, Borbély Mihály, lakóg.

sai Katolikusok, többen Reformátnsok, lnknek belyben

Papjok', és köböl épi'íltt Templomok. Szán'tó földgyei

mìndenf‘éle (veteményt böven teremnek, réttyei а’ mat

hálmak alkalmatos szénát hoznak, piattznzása Szath~‘

máron, belsö gyümöltsös kenyeik, malmok helyben

vagyon. .

1416. A’ Domahicly nemzetség bírta.

1425. Domahidy László, és István ‚ Miklósnak fia
lellen',v f'ö, és iószág vesztö itélet hozatván, annak ré~

szeket Báthory István, és vAndrás felkérték, de meg.

alkudván eránta Danyád helységnek két re'szét Küjchey

\ .lakabnak , 65 Györgynek által adták, egy hal-mad ré.

eze Domahidy György rokonjoknak maradván. “

у l '

1515. Ungai Haias Tamásnak benne rész,

1517. Gúthy Ferenczne'k, és Imrének,

› '1545. Sóiìának Nyékey Andrés feleségének, és

Iñìú Mártonnak, _ ‹
1558. Borsovai Olá'h Andrásnak, A

1585. Danyay Istváunak, és Kölchei Kende V“пай,

‘1650. M‘oldossy Imrének ,

1658. Zuhay Annának, Beasley László özvegyéuek,

a2 utńn Billfei Lipcsey Gergely feleségének, Zuchay

Gil
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Cáspzíriiak, és Mátyásnak benne rész jószág Királyi a

doma'nnyal adatott.

Ezen шеи neveztetett Szuhay Mzítyás annyilnan

nevezetetes: hqgy

`1652. Miclön az Evangelikusok sérelrneikn‘ek or

voslását az Ország gyiìlésén más fontosabb tárgyak

miatt meg_11em nyerhették lvólna, vólt legna

gyobb lázzitója; hogy az akkori Orsz’ág gyïiléséböl

minnyájan az Evangelikusok baza mentek, és tiupán

Isak Katolikusokra hagyták a’ Törvény hozást. Azután

ö vólt az: а’ ki azon Országfgyiilésén hozatott tör‘

vény tzikkelyeket, mint tökéletleneket, mivel az Evan- .

gelikusok által meg nem erössitettek. a’y 15 Várme

gyóknek nevével Leopold' Császáŕnak Bécsben v_iszszá

vitte, Portia Udvari Tanátsostól olly útasitáèt vévén:

,‚ hogy mivel ö tsak némelly lázzitóknak szószóllóia,

,_, menvyen haza a’ maga ortzátlan kéré‘sével, máskép

„ mint Felség ba'ntóval fognak vele bánni.

|670. Ö vólt az , a’ ki a’ Tokay várát а’ Wesse

lényî támadásába tsalárdsággal megakarta venni, a’

kinek ‘

1672. feiére, ha meg'çìlettetîk , ezer tallér, ha ele

venen ell‘ogattatik, két annyi jútalom igértetett.

1665. Thúry Máriának, Копа: János f'eleségénekl

Susanna testvérének, Sándorházy Ferencz, »és 56116

nak, Zinyérvárallyai Horváth István hitvesseiknek,

1729. Jékey Lászlónak, '

1750. Nagy Sándornak, és Györgynek 15112465211@>

hol Királyi, 1101 Nádor lspányì adománnyal Danyádon

yadatott.

Ё. 195. Cze'gény Magyar f'alú, a’ Kölcsei (Над!

lomhoz tartozó, birtokmasai‘y Kölchei Kende [Аз-216, 06’

:sa Imre, Binary János, lllyés _Mihály, szántó (81:1

gyei .mindenf'éle „мы termenek, réttyei alkalmk'ato»

5a ,
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sak,`legelì'íje hàsznos; amb‘ár saisit erdeje nînts, de a’

Kölchei Uradalom a'd mind ti'izre , mint épülctre fait.’

Régenten yalamì Szer'zetes Rendnek hajléka, és

Monoslora vól't, a’ mellyet ezen szókkal: Czegényi

Monostornak fokát (promonthorium Monasteru' Cze

gény) Köîchey nemzetségnek 1544. Eszt. l. Lajos Iii

x'ály áhal adolt. ‘ '

1568. 1576. Klul'chey Andr-ás .Dìenesnelß és János

Jaknbnak fia1 bírták, 65 hamm megjáratták.

1417. A" Машину nemzetségnek  is birtoka. vólt'

bénne. Ezen nemzetse'gböl. —

1521. Matuznay T-amás Bosnyák Orsza'g-ban а’ Zre

hernîki, Tesseni, és Szokolyi várak K'apixánnya vólt,

, .de mind ez-eket maga vigyázatlansäga m1at: elveszœne,

és а’ Törökök kezébe среде. Ezért Lajos Kin-ily Ta

mást számkiveteue _. 65 jószágait elf‘oglalta., ’ ‘

1552. Matuznay Sebestyén Teufï‘el Mátyás Hadi

Vezérrd elindúltt vólt а’ Palásti mezöre, de m1vel5tet

a’ Bánya várasokra küldötte vólt Teüff’el zígyúkért, mig"

ö oda járt, a’ vásár megesett, és'ö életben maradoll.

1422. Megi'nt kitetszik Kölcheìek bírtoka.

_ 1460. Károlyì ‚161105 , 11.1.1.1 мы, e. László

benne részt Királyi adománnyal nyertek.

1481. Marg'itnak, Kömerey Mihály feleségének,

és Kristina, ’s Agotha. leányinak.

1496. Ujhelyi Lászlónâk, és Ágothának Szepessy

László hìtvessének,

1505. Майка); Gergelynek rész iószág adatott

benne. ` ‘

_ 1510. Kölcheì Kende Lŕírinçz,4 é's Péter bírták, 65

11514111 járanák.' _
. ‘ I 1518i
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1518. Werbewczy István Királyi Személ‘yes a’ Czé

`gényì rész jóezágábis Perényi lstván Királyl Fö~Asz

talnoklcal а’ Dobronyai Uradalomért eltserélte..

15.20. Báthory A`ndrás, Országh Ferentz, és Im-`

re egy rész'ét 1I. Lajos Királytól felkérték. '

‚щ. Béltheki Drágfry Идея-15 egy részébe’béik.

штамп. fallen: mondván a’ Kölchey, és Kende nem- < _

Ьzetségek.

1559. Horváth Györgynek,

1561. Kelemenffy , máskép Fekete Jánosnak,

1729. Jékey Sándornak benne rész jósz'ág adatott.

_ 194. Fülpò's. régenten Fjlep, Files, Magyar

falú, bírtokossai: lllósvay Lágzló _maradé i, Domahi

dy Jósel‘, Gyene Antal, Nagy Mihály, Szabó Dániel,

és` Ferencz, Váry Ferencz, Tólnay, és Lossonczy brak,

а’ lakóssai mind Beformälu's Magyarok, lielyben Tem

ploxnjok, és Prédikátorok, hatáx‘ak szi'ik, a’ Szamos ár

vize járja, cle mindenféle vetemény magot n_iegterem.

1272. Fìlep, ‘югу-15 Fylpy Gróf‘iól vette nevezetét,

а’ ki a’ топ-15 ‘г1г$526‘‚‘М11‹о1а1а1‹1‹а1 egy пешие! vólt,

és Zothmdr nemböl származott, l. Réyz.' 4. mara

déki Fylpessz'eknek , és Ddróczìaknak Fülpös „Багда

ról írattak. A’ helységnek~is ez elött más yneve'lehe

‘тем, а’ mint kitetszik ezen béiktató 1е"ё1Ьё1:‚› „ Nagy

„ Méltóságú Uraknak lst'vánnak, [шеи kegyelnéböl

„ Magyar rszág ifliabb Királlyának , Erdélyi {феде

‚‚ lemnelg, . únok Urának , Váradi Sz'. Egyháznak Kap»

„ talannya imádságot', e'pséget az Urban szîinteleni'il. ‚

„ Vévén Nagyságodnak levelét: hogy emberével Mik»

„ lóssal Kelemen fiával ZothmárVármegyébe léyö Щи‘;

‚, nas, és- Stylitebuk nevezetü földekben„ mellyeket

‚‚ Dienesnek fiai Ihajdariában bírtak, és Zomordoli ne

„ vezeti'i földben , melly Mychedejé vala, Mykola Cró

„ fot , Fylpy Её: béikt‘àssuk, küldöttük Pált Kalalhai

,‚ Papot , a’ mi` emberünket hiteles bizonyságúl, e* ki

„ viszszá. térvén , nékünk elé adá.' hogy az едите" föl.

„ dekben, más igazanaksérelme. és minden ellenjmon

' P ’ ás _'
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‚, dás тети, jelen lévén „мы; határosok, Myhola

„ Gróf'ot, Fylpy Её! béiktatták, és azon Mykola Gróf

‚‚ földgyében еду határ hányást megrontva talállák,

‚, mellyet Gerewm'znek Бай, Myholának jobbágyi szán

„ tás által felbontották, a’ mell'ytöl eltiltattak. Urunk

_ ‚, megteátesi'ìlésének 1272. Eszt. Rca' irás, Urokn‘ak,

‚, Istvánnak, lsten kegyelméböl Magyar Ország Kirai!i

„ lyának. ‘1 -

1552. Bírta egészszen а’ Fülpessy nemzetség.

1419. Nagy-Kállói Lewkes Klárának benne hit

rés‘z ada1ott. ‘

. 1421. Erdélyi Bálîntnak benne rész jószág, és a.’

Szamos vizén egy malom,

‚ .

1427, Báthory Istvánnak, Tamásnak , Mihálynak _,

és Bertalannak-is rész jószág. benne .Királyi adomán

nyal Маши. f

`

1451. Egészszen a’ Fylpessy nemzetség Мне, és'

mid'c'ìn Kántornak nevez'tetett Laszló, Der-sy Benedek.

nek fìa a’ Szamos vizén Куб malmot magának tulajdod

‘nítani akarná, сцен: állolt. '

|444. Fylpessy Mihály, a’ Budán tartatott Огней;

gyi'ilésének végzéseit `a" Varnai iitközet elött alá Яма

zmhmár Vármegye részéröl. I. Re’sz. 54.

_ 1489. Advigának, Malomvízí Kenderes László öz¢

vegyének benne rész kìszabatott.

. 1525. Philpessy Máthé, Gergeiy, és Ambrus,

Philpessen lévö Chychlyezegnevezeti’j gyümöltsös ker

tyeiket 52. finom aranyba ifl‘iabb Báchy Tamásnak za'.

logba veueftté‘k.4 Várm. Lev. Tár.

_ 1575. Fylpessy Ferencz bírtokába й] Királyi ado.

mánnyal meg‘erössíxetett.

, 1590. Thardi Vörös Orbán,~ Magyar lovasság Ve.

zére. azon rész jólzágban кашу: helybe hagyással

' meg

" ` `\
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me‘gerössítt'etett, mellyet nékie Fülpessy Ferencz örök

be ‘шпон. ` Y 1 . ’

165о.'Ри52!а vólt, és Gyerì'i-Monostorì Kemény

Jánosnak ,
\

1662. Székely Lászlónak benne rész jószág adatott.

§. .95. Fülpò'.. Danse. Magyar fam. bír‘mk'ossai.

nagyobb részében Illósvay László maradéki, Gulácsy

Gábor ‚‘ Móldvay Benyjám, és Mihály, Tatay _lstváng

Чан-га György, és János, határbéli szántó f‘öldgyei

hárony nyornásbéliek _, испуг!‘ mindenf’él'e

ven térmenek, réttyei középszeri'ìek, Szathmár pialzóa

Ива, legelöje elegendö, és hasznos, fája шаге, belsöx

gyüm'c'iltsös , káposztás, „ада; , és veteményes ker~

так jók, sok Dió fájqk, lakóssaî Reforma'tusok, kik;

nek helyben Papjok ‚ Templ'omok, réve- is vagyon a’

ßzamoson.

A’ mint Lázär- Daróczn'aÍf leíräsában megmhúta'tń

tuk, Daró'czy Fiileptö‘l vette nevezetét, kinek maradéa

ki Phylpessz'ekneÍf-is neveztettek. . _

1584. Phylpessy István Macbo‘vaî Bán vólt ës a’

Honnyì törvényt aláírta. De шейх‘ ’

1579. .1585.Á 1404. Keölchey Dîeñ’es', János , ё: Ist*

vain, és Zekeressy Ferenez »Tamálnak, Miklós Виды‘

nak Бай bírták. -

1417. A’ Kölchey‘, és Zeker‘essy nemietsegek k3#

вы: ké: Pelé oszsanm.L ‹ « .

. _ И ‚ i _` _ > _« ’1422. lljomal‘l'icly Gy'órgy, és László elf‘oglalrák;

1575. Fylpessy Ferenqznek benne rész iószág adä-l

loll: , mellyet ‚ .

1590. Thardi Vörös'" Órbœinnak Magyar 1092555;
dVelzérének örököß vallással által adptt. és ezen bé

Vallál Királyi megegygyezéssel jóvá hlgyatott.

P2
4_9

"B

S. 196s 7

` 1

gabonát ьв- ‚

_-1‚‚‚.;‹;ц‚—}‚'_«L
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§. 196. Géberjén Magyar falú, Búlyì Jékey Imre

a’ Vanmegyének mostani Fö- legyzö'je bírja egészszen,

lakóasai Reformátusok, helyben Papjok, és köböl e'

Půltt Templomok, юных a’ Szamos vize partyán,

mrlly déli óldalan foly, `és könnyen járó hídas va

gyon rajta, halakkal-is kedveskedik lakóssainak, szán

to földgyei két nyomásbéliek, mind öszi„ mind tava

izi velést böven teremnek, a’ Szamos köriil szép Буй

möltsössei, piattza Szathmár.

Régenten Gál'mrján- Завете!‘ neveztetett.

` 1417. A’ Fülpessy, Báthory, Matuznay, és R0lá~

lyi Kún nemzet’ségek bírták. ' .

1462.v Puszta vólt, és Báthory András, Нашёл,

László , Pál, és Miklós egy részét új Királyi ademán

nyal шишек. . ‘

`1581. Rétey Péternek egész helység,

Y 1585. Chápy Sófiának Réthey Péter felesége'nelt

benne rész еду Nemes Udvarhellyel , és malommal ,

Azon Eszt. Ráthoti Gyulaffy Andrásnak egy Ne

mes ülés Királyi adornánnyal adatott. Ezen nemzetség

948. Eszt. Gyula Magyar ‘иены vette eredetét.

1507. Gyulaffy István Királyi Tábla eskütt bírája

vólt. Annak fia

1549. Gynlaiï'y László 10o. lovasokkal vett réezt

azon gy'ozedelemben, mellyetl Telekelsy Imre a’ Fe~

jérvárl Bassán velt. __ ‘

1551. vólt a? Nádasdy Tamás seregében egygyik

Hadnagya Lippa megvételekor.

iv ` \

1562. Hegyesd várát a’ Törököktöl viszszá vette.

1565. 4Makßzimilián koronázásán 25. lovasokkal

штат, ki-ia ötet arany sarkantyús Vitézzé tene,

és



65 ott ebéd után ’l'úry Györgyel baìvívásra Наша“,

de az öreg Ferdinánd Király nem engedte.

1566. Tìhányi Kapitäny vólt, és 20o. lovassaival,

kìket maga költségén tartott, loou. Törököket Györ
t

alatt ‘аду elf'ogott, vagy levágott.

1575. Erdélybe Báthory István mellett Békessy

Gáspár ellen hadakozott.
\

1628. 1652. Gyulaffy Miklós Szathmár Vármegyé

nek Fel-lspánnya vólt. I. Rész.

1650. Chápy Sófìa Mosdossy [mrének második fér

jével egész helységbe, és annak határán а’ Szamos

vizén lévö két malomba. й} Királyi adomány mellett

béiktattatott.

1650. Eg'ész helységet Mosdossy Imre bírta. 1761‘

megy. jegyzö Könyv.

Ez,szegény legény vólt, de _tanúlása, ’s iparkodá

sa által a’ Szepessi Kamarának F6  Igazgatójává lett.

1648. Ö vólt а’ Királyi Bíztos, midön Rákóczy

Györgynek hal’ála után Ugócha, Bet-eg, Zemplén, Bor

sod , és Abaúj Vártnegyék Tokaji, Diósgyöri, és Опа

di várak törvényes Királyának részére 1647. 2o. Tör

vény 1`zik. szerént viszszá ve’tettek.

1647. 59. Tzik. 1655.82. Tzik. Honnyì törvényiink

be-is mint nevezetes ember említtetìk , és hogy iobban

böldogúllyon'Chápy Sófìát, már 1585. Eszt. Réthey Р6

ter feleségét, 1650. legalább 67. esztendös menyetskét

pénzée'r't', mint ótska kotsitvasáért (Magyar példa be~

széd szerént) f'eleségi'jl vette. De mit пуск‘: vele? éle

tét unalommal elv'esztegetvén, magva szakadott, és

1659. Ezen egész helység Jékey Ferencznek Kirá

lyi adománnyal ‘Маши. v

ё. ‘197. Matólcz mezì'í város, a’ határa szi'ík, 65

azt-is Tisza, és Szamos árvìzei járják , a’ földgye há.- ‚

rom



rom féle, egy része f‘ekete, más része f‘óvényes, 1161‘

madik sárga, sovány, agyagos, búzával , kétszeressel,

киви-пе] , kevés zabbal, és árpával szokták vetni, ke

vés kaszáló helyei, alinás, szilvás kertyei, 141. ház

van benne, Sz‘ür Szabók, Clapó, 65 Guba Takátsok ‚

65 szövök lakják, és ez leginkább az élelmeknek mód

__ gya, mivel ezen mi'iszereket a’ körül esni szokott vá

Sárokra hordgyák, 29. Nemes közólitök7 minnyájan Re

f'ormáta vallást tartó Magyarok, új tsinos téglából ké
lsziiltt Templomok, Prédikátorok Osváth János. Na

gyol'xb részét 19. reiken kívûl a’ Gróf Károlyi‘ha'z bir

ja , a’ többit Morvay `16561‘ özvegye, Báró Perényi An

tal, Illéssy lstván, Váry Ferencz, Kállay Ersébcth,

Schaller Leopóld Hadi Vezér özvegye, Ferenczy, O1"

mos, isák Nemesek. `

А’ mint alzibbÄ läithatni Simon Megyessi Bán bista

régenten.

1419. Bátbory Istvánnak, és Benedeknelc rész jó

5265 Királyi adománnyal adatott benne.

1420. Báthory lstván, TamáhiJános , 65 Berta

lan bírtálc , "s tanúkat vallattak Kállay Miklós Lewkes

nek fia, és János, Lörincz Miklósnak iìai ellen: hogy

а’ már haldokló Megyessy ’Sigmondnakházára 1011511

tak, ’s onnét Matóca helységet illetö Jel- 65 0kLeve

leiket elvitték. ' ‚

v1456. 1462. Báthory András , Ist "611, László, Pál,

és Mikló'e bír1ok0kban ú] Királyi ad ománnyal 11105016

sítenek. '

i 1524- Béltheki Drágll'y János egész részébe Kirá

. lyì adomány mellett béiktattatotj.

1587. Magyar Benedeknelk egy Nemes ülél,

1600.. Báthory Istvánnak Matólclon а’ Szamos, 65

Tisza vizén révv bér , ’

l 1655. Bethlen Istvánnak, 65 Péternek a’ Báthory

‘652 Királyi _adománnyal adatott , kik az Ecs edi Urn

i ` da»

l
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dalomhoz kaptsolták. Eàelmek тара szakadtával 136

kócziakra, és ezelçnek hív'ségtelensége által а’ Gróf'

Károlyiakra szállott.

ё. 198. Nábrád falú, a’ határa а’ Szamos köri'il
homokcm, egyehütt f’ekete nyirok, búzával, árpával ,

zabbal szokták .vetni , kaszálója, legellöie ими а’

Gyütón elegendö, 'azért szép szarvas marhákat, 65 zö

n1ök lovakat szoktak nevelni, nella а’ határát a’ Sza

mos, és Tisza árjai járják, 68, telkes gazda lakja, Ma

gyar', és Ref'ox‘máta vallást tartó, lrégi téglából épi'iltt

Templomokf az Ekklésiának kiilönös kis erdeje, Pré

dikátorok'Rozgonyi Ferencz, piattza Debreczen, és

Nagy~Károly.‘ Legtöbbet bír a’ helységbe Rhédey

Ferencz, és itten lakik Bottka Lajos, még bírnalc Mó

ricz György, Nábrády Sámuel árva’ja Ersébeth , Szu

nyogh Farkas, Füséry István, Olchváry Pál.

Régenten a.’ Nábrády nemzetségé vólt, 65

1429. Nábrády János Deák, és más János bírta.
1457. vKezy Lászlónak benne rész,

l

’1515. Fylpessy Ferencznek, Bernárdnak, Albert

nek, Gergelynek, Mátyásnak, és Ambrusnak ezen

helységnek fele,

1580. Császári Komoróczy Jánosnak,

1585. Ráthoti Gyulafi'y Andrásnak,

1650. Nyáry Istvánnak ,

1656. Way Péternek, és feleségének Zoltán A11

nának benne re'sz jószág Királyi adoxnánnyal adatott.

i' 199; Fejér‘cfafmüt, népes Magyar mez'c'i vá
nros, f'i’ildes Ura nagyobb részébe a’ Gróf' Ka’rolyi ház,

de bírnak még benne: Kállay Ersébeth Schuller Leo

póld Hadi Vezér özvegye`1 Gulácsy Gábor, Tatay Ist

ván ‚ Dózsa Imre , Illósvay, Mándy, Bakó, Kardos,
Kaidy, Fábián, Kézy, Bartha, Korponay, ABecskyv,

АН‘)? ‚ CSOknyay, Kiszely, és egyéb számos Nemes

ség, 515. házból áll a’_ Város , 65 254. Nemes ház van

benne; földgye Такси, agyagos, öszi mago: bövsége

’ ‘ 5еп ‚

I
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sen, tavaszit köze'pszeri'i terme’ssel ád, kasza’ló meze

je bövebben, kivált pedig a’ dohány termesztés dívat

tyába vagyon, a’ honnan nevezetes, és hires szokott

lenni a’ Feier-Gyarmathi dohány, 65 egy rélze lelfi.

mek módgyának, sokau a’ mezei gazdálkodás , 65 sze

kerességböl élnek , de a’- Határát a’ Tiszáról Szamosról,

és Túr vizeiröl kiönteni szokott áradások járják , a’ la

kósoknak nagyobb része Reformáta vallást tat-tó, tég

lából rakott régi Templomok , melly most megnagyob

bít1tott‘., és tornyok, mostani Prédikátorok Domián

György, Katolikus gazdák tsak 22. de azoknak-is 151

nos anya Templomok most épi’il, Megyés Papiok Dó

’sa Amal, tíz` Zsidó-is lakik itten, Vargáknak, és Csiz
madiáknak e-gygyesültt Czéhiek, piattzozásokY Debre

czenI 65 Nagy hároly. A’ határa kb’zött helyheztetik
Gyätö' nevezeti'i hely, `melly Nábrád ‚ц Nagy -Kis- А!‘ 1

65 Penyige helységekkel közös, és 'tágas legelö mezöt

Szolgáltat a’ barmoknak. › ’

Gyarmat а’ régi Magyaroknál annyit tett, mint

Szállás , le “(среда ( Colonia ) ja'rat útazást , gya'rat

mesierséggel való `alkotást tészen», 65 onnét van Kb'

‘идущий, Kerék-gya'rtó, és gyapjút-ie gyártam' ezok~

ták , a'zért-is mivel újjont'an megszállitott nely ушам’,

65 gfcírattal történt, Gyarmatnak nevezték. Feje’r elö

nevét реф; vehette поп els't'i Magyaroktól, kik a’ Volga

vizét'c'il szakadván Prókopius által Кайл/те!‘ mandat

tak, mivel Volga Tatár nyelven Ete! fehc'rct tészen,

és attól Aula-is Etelének neveztetett.

. Régenten a’ Марсе! nemzetség bi1-ta, a’ melly

Gyarmtaról íratott'. Ugy tartyák: hogy Olasz 015265

ból a" Massa- Kararaz‘ Markiók házából szakadott vól

na' Magyar Országra. ‘

1565. I. Laios Király Masselnek neveztetett János,

Gyarmathy János fiának minden iószágit ajándékozta

Jánosnak Tárn- k Mesterének, Lászlónak Певцы-61111 PüS'

pöknek, Domokosnak Honthi Andrásnak Neográdi Fö

`lspl'riynknak', néhai Gilet Miklós Nador Ispány fiainak,

Leleszi Кот’.

1 38o.
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4 1580. Gyarmatby Lörîncz,

|410. Ba1hory lstván, és Benedek,

1410. 1420. 1456. Báthory, Matuznay, és Rosályi

Kún ne.nzetségek birták.

1519. Báthory István Nádor Ispány, és Ternessy

Gróf, ßuhory András Zathmári Fö-lspány, 65 Nándor

Fejérva'ri Bén, Báthory Gym-gy гамма: Mester fìú

¿gon lé-:ndö magvok szakadtával Rozgonyi lstvánt а’

Суагташ1 Uradalomban-is örökösöknek fogadlák. _u 1

_ 1520. Rosályi Kún `1211105, Péter, 65 Pál birtok0lc~

han ú) Királyi adomannyal megerössitettek.

1524. Dráglï'y János-is rész jószágába Királyi ado

mány wellen béiktattatott.

Í

1609. GyarmathyïPálnak egy Nemes Udvarhely,

1610. Tóth Pálnak-is egy Nemes ülés,

1612. Kákonyi Istvánnak rész jószág ,_

1624. Nemes-Kürthi Pogrányi Györgynek egy Ne

mes Udvarhely, . '

1628. Jó’sa Miha'lynak egy telek,

1629. Gyarmathy Tamásnak eg'y Telek,

1655. Bethlen Istvánnak, 65 vétemek rész jószág

benne Királyi adománnyal adatott.

1681. Panasz tétetett az Ország gyi'llésén: hogy

a’ Templomot, Prédlkátori házat, és az Oskolát а’

Reformátusoktól а’ Katolikusok elfoglalták.

ё. 20o. Penyìge falú., fôldes Uraî: Lövey Nemes

Nemzetség,«Kállay Leo, Jármy, Bessenyey, 65 TöröS

“Рак, halál‘ja szántó Földekböl szîik , а’ Tisza, és Túl‘

vize árja járja, mìkor ez el nem rontya, mindenféle

veteme'ny mago: 1_erem, jó kaszálói vagynak, és а’ fa’

lú alatt szép erdeje közél Mándig tart, Kömörö „és

Gyarmath felöl sok cserékbi'il, 65 gazokból áll, $`z¢nlŕ¢

nevezetiì halászó vìze, mellyet а’ Tisza vize nevel. la

kóssai Magyarok, Reformáta vallásúak, мы“: _lflöböl

Pu It
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épültt Templomok, és helyben Prédîkátorok, piatta*

Gyarmath.

1585. Dománhìdy János, Lászlónak fia,

1410. Dománhidy György, és László bírták, ha.

nem А '

А i425. Dománhidy László, és István, Miklósnak

iziaiI fejeìknek, és minden jószágaiknak elvesztésére ítél

tetvén, Keulchey Dienesnek, és az ö rokoninak Pe

nyigének két harníad részét örökösön által adták, egy

harmad része az ö ártatlan testvérjeknek Domahidy

Györgynek birtokában maradván.

‚ АгошЕзп. Báthory István, és András Daman

hid Lászlónak és Istvánnak részét Királ i ademán
У › . У

’ nyal f'elkérték.

1427. Dománhidy György, és László részeiket

Csáky lstvánnak elzálogosították. ‘

1455. Domrahidy Mihály, András, Gergely, ’Sig

mond, és Miklós, Györgynek fiai részeikkel feloaztcu'.-l

kodtak. _ ’

1465. Ujlaky Dienesnek, _

1515. Uñgai Hajas Tamásnak ,

1517. Gúthy Ferencznek, és Imrének, .

1545. Sófìának Nyikey András feleségënek, és

НЕЁ Mártonnak , ’

1581. Kórodi Ispán Istvánnak,

1583. Danyay Istvánnak, és Kende Vidnak benne

rés_z jószág ,
1650. Mosdossy Imrérnek ,

1658. Zuhay Gáspárnak, és Mátyásnak, Zuhay

' Annának, ez elött Becsky László, akkor Lipcsey Ger

gely feleségének egész heiység Királyi aaománnyal

aderen. —

’ ` 1681.



`I мамам/им ч ‘‚ ‚

'1681. Azl Orsza'g gyi'ilése lelött; panasz tétetelt:

hOgy Penyigén a’ Katolikusek а’ Reformátusok Tem

plomát, Plébániájokat, és Uskolájokat elfoglalták.

'.,. \

§ 201. Nagy' - А’, Magyar falú, a.’ Túr vize

тени‘. melly шеи а’ Tiszába szakad, határja a’ Ti

На Felöl hornokos, a’ más része fekete nyirok, melly

552i, tavaszi magos, kaszáló helyei ред“; sással egy

velges azénát teremnek, .hasznos alma’s, szilvás gyn.

möltsössei a’ Tisza szegekben, tilalmas erdeje, 65.

adó fizelö, 15 Names gazdálk lakják, kik két Orosz

lakóson klvûl Reformáta vallást tartó Magyarok, Tem

plomjok régi, té‘álábólI épült, mostani ì'rédikátorjek

Szabó M1hály. Földes Urai: nagyobb részébe Hhédvy

Fercncz ,1a’ többibe Pong‘ráczÍ László, Domahid Jósef,
Fogarassy lmréné Csicseri Ornìo‘s Borbála, ls - Uo

bronyi как Samuel, Kállay Ersébeth Schuìler Leo

póld özvegye , Urai ’Sigmond, és mások.

§. 2oz. KIs-.4r falú, а’ Tisza parten, a’ határ

jának f'öldgye agyagos, öszi vetést a’ I‘isza ária miaLt

nem mer-nek nenni, feles almas, szilvás gyiimöltsösseî,

sásas kaszálóji, tágas legellöje. Reformárus мама

Magyarok lakjrík,l 11o. külön kenyeres gazdák, kil;

közzïil 18. Names emberek, téglából épi'ilt tsinos tor

nyos ú] l‘emplomok,~ mostani Prédikátorjok Széles An

drás. Két külinös Egyházi erdejek, Sa'rhány', és Vd

~Iagazza nevezeti'i. Fóldes Urai: a’ Gróf Károlyi ház,

Szarka nemzetség, Pongrácz László', Bay Gy'ól‘gy, Вё

ró Perényi, C‘sacáry maradékok, lsák Gaspar, és ‘бы’

Nemesség.

Ezen Её: helységröl e’ ‘k'óvetkezi'î leuelekre akad

tunk : ‚

1410. Nagy- Ar Báthory János, Péternek fia által

híratott, kinek jobbágyait Dománhidy György, és Lász

' ló Miklósnak (iai nyilakkal öszve lövöldezték, és sebe

sítenék. _

14l9-«Bátl10ry птицах, és Benedeknek Nagy.

¿S Kìs~Arba rész iószág, —

› 1455.

\

/
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1456. Ugyan Báthory Istvánnak Nagy-Ari rémek

vámja. f ^

1520. Rosáli Kún Péternek, Рейна!‘ , él Jánosnak

Nagy~ es Kis-Arba д ‚

1524. DrágH’y Jánosnak Nagy- és Kîs-Ari rész jó

szág adatott.

1565. Kîs -Arnál Schwendi Lázár Над! Vezér ha

Szon nélki'il táborozott, mid'f'in a’ Törökök Erdödöd

ostrommal, és az „Erdélyiek ищу-вата: fvladással

megvették. Onnét küldötte Eperjes várossához azon

levelét: hogy Erdödnek ostroma alatt a’ Törökök (фа!

elf'ngattatott K‘óvesdy Albert vite'z katonájoknak kìsza

badítására 28o. .forintot fizessenek. Hassan Bassa - 55

vele által ellenébe ide helyheztette táborát, de Schwen

(И Lázár az ütkózetet elkeri'ilte, hanem tsak a’ Ma

gyar katonáknak` а’ Török’ókkel sok véres ван“ lg'óltak,

a’ mellyekben Baghys Török Bassa-is elesett. а’ mint

Katana, és Wagner Károly hazánk бай leírták.

1595. Thardy Vörös Sófîa ba'ladonnak, az u'táni Szîrmay György feleségének Nagy~Arba rész jószág ,

1655. Bethlen' Istvánnak, és Péternek Na'gy- és

Kis - Arba, ‚

1662. Székely Lászlónak Kis-Arba,

1665. Vass Mártonnak Kis-Arba rész jószág,

1'177. Nagy- Ar Gróf Károlyi Antalnak Királyi adamánnyal adattak..

ё. 205. Tarpa Mezö város túl esvén a’ Tîszán, Be

гс; Vármegyeì helységekkel minden felöl köri'il véte

tik. A’ határja rész szerént agyagos, rész szerént fe

kete föld, azért sem szárazságot , sem sok essöt nem
Иуда , ’l ltsak ménékleteg idöbe alkalmatos a’ termés

re, Канады! hasznos szénát teremnek , a’ Tisza men»

tébe szép gyümöltsössei, a’ Városnak magzínak vagyon

erdeìe, melly Nagy- Erdä'nek neveztetik, azon erdöbe

vagyon еду köves мы’, az'c'il'c'i veszszökkel, és свете‘

. “Ye
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nyc “Вы! bé i’iltetve, mellynek a’ töviébe fely a’ Bor

sából kiszakadott Szipa vize. «Birja az egész várost

a’ Grói` Károlyi Uraság. Ennek~is van két erdeje, úgy

mint Téb erdö, és K'o'rò's erdö. A’ lakósok mind M’a

gyarok, és vallásokra nézve Beformátusok, Tem»

plomiok régi épület köböl , Э’ mellyet a’ Báthoriak épi

теней, mint hogy a’ Czimerek- is dél felöl való ajtón

még штык, a’ Torony úìjonnan épi'iitt, mostani

Papjok Kömley _’Sigmond, a.’ Bereghi vidéknek` Espe

restye, 550. külön kenyeres gazda'k “Мёд, 8. Nemes

ember közöttök. Piattzok Debreczen, 4vKairoly‘, Be.

„дыни. ' " ' ‚

Régenten a’ Tarpay nemzetség biŕta, hanem Tar

pay Marton a’ Nyirségen, és a’_ Szamos -Közön „аду
zenebonát> indítván ‚ а’ városokba, falukba ve'rrel festen:l

kardokat küldött, azokat úgy hívta meg: hogy ö mel-v

-léje állyanak, a’ kik hozzája nem “мы; magokat, azo

kat feiprédálta, de megöl'ettetvén‘, a'fkövetöi Рейд;

elszéllesztetvén, annak hivségtelensége ат

1457. Báthory Istvánnak, és Bertalannak ezen

helységnek _fele Királyi adománnyal adatot-t. 1 

1480. Charnavoday Egyed tan’ú vallatást tétetett Bá-`

thory Andrásnak Так-рай jobbágyi ellen, kik a’AChar.

nawodai jo‘bbágyinak négy ökreit elvették.

1484. Tarpának мамы a"sz0mszéd helységektöi

megkülömböztettek. ‘

1609. Chomaközy Péter гид-1 helységnelc más lha.

son f'elében Királyi adomá'ny mellett 'béiktattatott.

1617. Век-едкий Cházár Mihály Deák ellenzŕi jelen

tést béadott р’ `Jászai Konvembe: hogy Tarpán az ö

Nemessi Udvarhelyét Dóczy András Szathmári Fö-Ka

Pitány elfoglalta. . ‘ ~

_ 1628. Bálintll’y Vaszilynak еду Nemes iilés Bátho

rà’ lslván végsö rendelésébi'il Királyi jóvá hagyással

а atott. .

l..

1642.
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’ 1642. Hegy erde/'e pevezeti’í peres erdönek határl
'l'#11‘pa,\és` Bodaló Iíözött lat’ taiîůknak vallása Szerént el'

- 111162гепе1‹. v `  l' M 1

1 ‘ . :~..'1l . ‚

168|."Az Ország gyì'ìléâe elött az' Evangelîkusok

állal panasz té_tetett: hogy а’ ITarpaì Tenlplomol, Plé

` 136111613’65 az ',Oskolát fa’ Kalìolik'usblç; elfoglalták, а’

f 1101 már Tarpa inezö városn‘àk'ir'atik." -

1 ... ' - ~ ~ ›

ß 1702.l EszeÀTamás Tarpai . lakós a’ népet Rákóczy

Ferencz .pártyára alattombg lázzí'totta. Katana -Histon

2004. lapon. 1
. y l

' §. 204. 'Cseke a’ Köiesei Uradalomhoztartozó Ма

gyar f‘alú‘, éjszakról a’ Т152а.“12с Bereg Vármegyétöl
hasíttya, а’ határa t'óbbnyire sárga agyagos', de a’ li

5251102 1‹ё2е1‚11ошо1‹о5, melly mìndenféle öszi, ‘ан/5521

vetést megterem,kaszálója silteres, és haaz'nos szénát'

terem, Lůzi., és"épïîletre való. fáia böséges‘en, jó legel

l't'ijìi, hanem'la."` határját gya'krah áryizek járjált. -Leg

töhbet bírnak benne Kölchei Kende Pál maradéki, a’

ki а} У‚Агтв;у6пе1‹ ёгёетея‚Е61‚15р:1ппуа,."5 kinek I..
lakó helye vala; vagynak...t'óbh földelUràtińsl Kölchei

Kende László, Jármy Sára Kölcsey Balintné, Gróf

Rhédeyi Lajns v¿Királyi 1 Kamarád , Pongrácz- László. Ka.

piuányv, lsaák;Gáspár,vés Gullácsy Gábor Uralt. 18o.

házból áll ezen helység, a.’ Beformátusoknak téglából

épi'iltt régi Templomok, Prédikátorok Szarvady Lász"

ló. pîattzozásbk Károlyba; `DebretzemheJ Szathmáron, és

Beregszázba, szép almás, szilvás gyümöltsösseik "зуд

nak, mellyeknek terméseit a’ Tiszán máshová horda

пай , vagy »s_»ót "ИЗ csajkákhoz kormányosságra állanak,

szép szarvas marhákat-is nevelnek. '

` 1544. A’ Kölcheì nemzetség I. Lajos Királ'ynak а"

dománnya mellett bírta. ì '

e.

1415. Darahy János, Tamás, Demién, Lùkács`,Ja

kabnak fiai, és Gergely ‚ László, Máthénak fìai а’ 11а
tárát jziratttált.` ` 1

o

1455.
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1429 Csekének f‘ele~ a’ Darahy nemzetségnek МЫ

tetett, ellen: .mondvá'n Vethéss'y Tamás Váradì Pré

pòst, és az ö attyaffiai.

1455. Csaíszlóczy Mihály

ìktanazon.
Csekeì rész датам hé

1481. Margitnak, Kömörey Mihály feleségének,

és az ö leányinak Ágothának, és Kristinának benne

rész jószág adatott.

1496. Ujhelyi Lászlónak, és Артём]: Szepessy

Lászlo feleségének,

1507.!Buttkay Iltvánnak, és Báthory Istvánnalc,

1515. Czégényi Kende Péternek,

1516. Báthory Andrásnakybenne rész jószágoklíi

rályi adománnyal adattak.

_ .' х

1518.' “тьму István Királyi Személyes См.

kei rész jósza'gát-Perén'yi lstván Fö/Asztaln0kl<al,

és feleség'ével Frangepán lsothával а’ Dobranivai Ura

dalomért eltserélte. '

1544. Mncsey Pálnak, Nagyváthi Ja'nosnak, és

‘1559. Horváth Györgynek,

1561. Fekete Balogh, máskép Baronyai Kelemenffy

Jánosnak,

1577. Kublnyî Lászlónalc, és Pongrácz ’SigmomL

пай,

1592'. Thardi Vörös ~Orbzinmik а’ Magyar Lovasok ’

Vezérének , 56

1 4.

\

I
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1594. Wukityevich Istvánnak , l

1642. Kölchey Péternek, és ’Sîgmondnak benne

rész jószág adatott.

ё. 205. Istvllíndì Magyar falú, f'c'ildes Ursi: iobb

részébe Kis-Rhédei Gróŕ` Bhédey Lajos, egyéhb részé
Ье : Kemiey Pál, és László, Kölesey Bálint özvegye,

Jármy, Domnkos, léif. Tóldy Miklós Urak ,V 51. `házból

all az helység, mellyek között 15. Nemessi ház va~

gyon, a’ lakósok többnyire Reformátusok, taak egy

Ovosz, egy Katolikus , és négy Zsidó találkozik. 14126:

— t'ók. Templomjok a’ Reformátusoknak téglából, mos

tani Prédikárorok Gyarmathi Mihály, а? határának há

rom nyomásbéli szántó Földgye , dombosabb része hu

!nckos; a’ laposabb f‘ekete agyagos, tiszta búzát, két

szrrmt, падет, zabot, széna termö helye láPSal

egyvelges szénát terem. Napkelet felöl, való végénél

foly г’ Túr ‘бас, és nap nyugot f‘elé a’ helységet kö

та! kerüli, melly halalrkal ‚ ‚гёПсоЫш! kedveskedìk, de

az árjaì,a’_ határát gyakran elborittyák, és soványít

губ!“ rajta Шланг!‘ két székes malmok, a’ hová a’

Nyirböl-is járnak örölni, van Eszenyò" nevezeti’i erde

je-is a' köz'ónségnek gondviselése alatt, tölgy, душ’

tyán, szilf‘ából, és Mogyorosból álló, piattza Debxe

ezen , Tisza~ Прайс, és Károly.

1418. A’ Kölchey nemzetség bírta egészszen. Í.

148.1. Margithnak, Kömörey Mihály fieleségének,

Kristina, és Ágoìha'leányinak benne rész jószág ade
lotte I

1496. Ujhelyì László, és Ágotha .Scepessy László

felesége, f _ -

‘1515. Czégéni Kende Péter benne részt nyertek.

1516. Hogy Tapolnvlfha'ti szántó földek Istvándi

határhoz tartoznak, менты.

1518. Werbewczy István Királyi Személyes Ist

vándiba lévö rélszét-is Dobronyai Uradalomért Perényi

Istvánnal eltserélte.

‚ y s y’

‹ . 152e.

l ` n
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152.. Báihory 111.111.1111.; 6.1111101111.; 11.1.1.2- ‚

hek, és linrének, ’ ‚ ‚

1544. Muchey Pálnak, Nagyvá'ty Jáno'snak, Кайф
Mìklósnak, v ’

1547. Perényi Jánosnak,

'1559. Horvath Györgyne'k,

1561. Fekete Balogli, máakép Kelemenfl'y Jánosnak,

‚ваз. ыешыьу Iánosnak benne rész Kia/.lyi aaa

Inánnyal ajándékoztatott. ’ ‘

ф. 206. Kò'mò'rö' f'alú, наша földgye 'nints ele

gendö „f‘öldgyének egy része (Нине, más része sárga

a'gyag, búzával, kétszeressel , zabbal , индейцы Ve

tik, kaszáglóia kevés, és czis sással едут?“ de

meg-is sz‘ép шт; marhákat nevelnek, keresztül a’

határán f'cly a’__Túr vize, melly halat, rákot böven aid,

de a’ тега)“ {щей/д! elboríttya, 56. házból `áll a’ hely

ség, Reformáta vallást tartó Magyarok lakják, 12.“:

mes közönök, újjonnan téglából épültt reinos Templo.

mok , Prédikátorok Várady János, piattzok Nagy-Kä

roly, nagyobb részét birja Gróf' Rhédey Lajos, azon

kivûl Kende László, Czerjékné, és Illósvay 141521611“

radéki, Sziìcs nemzetség. ‚ ‚

Begemm а’ Kömerey немец-‚ё; hirta.

1481. Margithnak', Kömerey Mihály feleségénelh

Kristina , és Agatha leányinak ,

1496. Ujhelyi Lász'lónak, és Ãgothának Scepesiy'

László f‘eleségének benne rész jószág Királyi ademán-y

n'yal adatott. -

_ 1518. тег-Вещи)’ Ístvän, Királyi Szcinélyes а’

lKiiìmörei re'szét-is a’ Dobronyi Uradalomért Риму:

Istvánnal eltserélte. '

4 .544. Muehey их, Nagyváthy un». f. вы

Miklós. ‚

Q. __ 1561.
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1551. Реймс, máskép Kelemenfï'y Jánoà;

1656. Zuchay Gáspár, Mathe, és Anna Вены

1‚5‹216 Özvegye, és Mosdossy Imre benne rébzt Túr ‘1

zén éŕített malotnmal Юге“)! adománnyal пускай.

1655. Kállay КМ" Perényi ’Sigmund felesége-il

egy részébe bé.k\a1tatott1 '

§. „7. мат‘ 1‘а1й, mind Nemesek takin., ¿11111.

ják, nevezetesebb fiú ágnn a’ töi‘sökös Mándy вещи:

ség, él а’ leány ágon Marton. Cse pey, 'l'yukody,'Ko

'vács, Fábián, Virág, ‘Мёд, Nagy, Kanifay, és egyéb

Nemesek, határja szük, de mindmféle veten‘ényt mfg

tet-ern, erdeje, kaszálója-is kevés, Refonńáta „нм

tartó Magyarok lakják, az holott Templomok, és Pré

dikátorok. Vagyon egy lápos té ~ is a.’ halárán , mtl’

lyet Vz'dtának neveznek azon okból: hogy ez‘elött

“так laktak benne.

. 886. Eszt. Midön a’ Magyarok Pannoniät ell‘oglal

Iiák, egy vén Magyar katonától, lut a’ Magyarok a'

meg aggodságáról Ag- Mándnalr‘ Apának ~ is nevez

tek , mind ezen helységymint a’Jele's Mándy nemzet

lég vette nevezetét. Béla Királynak nevetlen író Deak

ja 25,' Ré‘ìb. erröl így ir: „ Tuhotom~ Рей; igen

„ »kos iëijfiú lévén , elkiildött egy fortélyoS embcit,

‚, aL Apajorltos attyát Ag-Máfzdot': hogy kémlelvejár'

„ kálván nézellené ki a’ Szìlágfon Щ! lévö foldm’k

„ termékenységét, és minémûek vólna'nalt атм!‘ laltós

„ sai? hogy ha lehetne é halat indítaili azok ellen?

„ mivel Tuhotom magának hirt, печи, és f'öldet a

” kart агентам. a’ mima’ mítrélássaink mondgyákf

„ Minrlya'jah ò’l'f ‚где/‘е! lxeressecnclf, ¿e magolíllûk

‚‚ hilt, nrvet ._szerezzenclf. Továbbá midön (Jg-Mdm!

„ Ара a’ Tuholom kéme köriil, belöl róka lnúdgyil'a

„ a’ ŕ’öld Кайф‘, és termékenységét, ’s lakóssait is.

‚, mennyire emberi látás elhathat, meg ne’zellené. k"

„ mondhatatlanúl ‘незнание, és nyargalvásl UráhOZ

‚‚ viszszá нём.

1579. Mándy Tama's, Iltvaínna'k ña, és az ö ml

"мы egészsm bírták; még '

|582»



_ ‚вы. п. Rudolf császár, es кашу Nemes A1».

mássy Adámnak, Mandy Ambrusnak, Bened'ek На,

más Benedek, öregebb Ferencz ña fiának, маму

Bernárdnak, Györgyn‘ek, és Jánosnak, azonkívi'il Mair1

ton Gergelynek,y és Albertnek, Mandi Chyány- Ещё“;

nak, Czyompáz Györg'ynek, Mandy, máskép Zabó

Péternek, Uray Simonnak, és (.heke Andrásnak ан

új Királyi adománnyal ajandékozta, kik

1585. Svnki ellent nem mondváni béíktaftattak.

1755. Mándy János, Marten Miklós, és Isçván,

Csepely Nliklós, János, Mìhály, Ferencz, LäsZló,A|

bert, és Balla lstván bírtókában ůjra megerösítettek.

ё. 208. lPuszta Mánd-'islem’lítetik а’ régi levelekben

Kis-Szekeres, Ватт, Borzova, és Oroszi helységelt

között. - ‚ '

144g. Samelházy Lászlónak, és Sarollyány Janos

nak benne re’sz,

1548; Levenházi Móriez Péternek (Не Királyi ado.

mánnyal adatott.

1576. A’ Rosálî Kún Nemesek a’ Majtîssi Nemeè

sekkel Puszta-Mánclott magok Кбит: feloszrották.

‚ ' §. 211g. Выхода Magyar f‘alú , mind Nem'es embe.

rek lakják, nevezetelsen: Kálos. Erde'lyi, Pápay, Мёд;

»dy Nemes nemzetségekj lakóssai Reformátusok, köböl

ëp‘iîl: Щ Templomek , Papjok ‘helybe11, lianárja jó, на.

gyázás után mindenf’éle gabonát ‘нет, legellì'ije hast;

nos, és elegendö, На mind a’ két szììkségeikre, pia

tzozása köz'él , de hanirját az ат: elömî.

_ в

Régemen a’ Borzovay nemzet'ségé vólt‘.

_ _ 1456. _Borzovay Läszló, Dienesnelt Ha Ыпа‚›‹1е

lfelét Kulchey Jakab, Farkasnakfìa elfoglalta.

1476. Határjai megjárattak Punta-Mánd Felöl.

` Q в ` 1592.'
1

` ‚
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1592. Balcú Miklôsnak -, Júdy Tamásnak, Неве“:

Is'tvánnalç, Kä'los Istvánnak, Nagy lstvánnak, Bóka

Jánosnak, Sóldos Bálintnak, Tarczaly Jánosnak, es

Téglás Видит!‘ cgész helység Királyi adománnyal a

darott. f

_ 21o. Nagy Sàekeres f'alú, Cégò‘ pataka,` vagy
is tó két mellyékén, melly hallal, és rákkal bövelke

dik, és a’ Szamos' a'rjával újjíltatik, jóŕ széna. lei-m6

hely , szántó földgyei-ís ища búzát, 'z‘.»b01, árpár, és

jó dohányt termenek. Van еду kis Мама körös ~fából

‚ álló erdeje, а’ lakóssai négy házon kívül Rv formátus

Magyarok, а’ falú k’ózepén Templomok, melly a.’ 11:1

lyebb nevezett tóval körí’il vétetik, bírtokc-ssaì Gròf

Barkóc'ziak, Isaák, Czáró~ Fogarassy, Morvay , Mán
.dy_, Domahidy nem’zetiségek.l Borzova felé van egy lá

balhalamlanV kerek lápìais a’ ' szántó f‘öldek közöfl., a’

közepe tiszta, 'hâìókon járnak oda, és fiirdenek, a.’ vi. ~

ze köszvény ellenhasználni mondatik

. 211. Kìs-Szelfefcs f'alú,` f‘öldes Urai: Domahi

dy Jósef, Pongrácz László, Morvay Jósef‘, és Fvga

rassy Imre özvegyeî, lsaák Gáspár, és Samuel , Ajtay

Károly, Osväth Pál , és Mándiak, jó kövér földgye, de

a’ határa na'gy részint galos, kaszálója sem igen bô,

erdeje meglebelös, lakóssai mind Refor'mátusuk, Вар

1011 helyben, ЮЗ Templomok.

Ezen két helységröl e’ követk

" kadtunk:

Régenten a.’ Zekereàsy nemzetse'g bírta.

1559. Zekeressy Tamás, István, László , és L11.

kács, Lászlónak ñai наша: megkiilöŕnböztették K"

mcche'tö'l, mellyel Gyarmathy János, Миома!‘ fia Ып.

ezendö levelekre a

l 157.6. KeulcheyJánosfîs bint benne.

1579. Zekeressy Ferencz Tamásnak, és Miklós 15‘

vánnak fiai ,

1585. 1404. Keulcbey János,r1stván, és Dienen

bírtokoísai említemek. ` ‘ы

1422.



1422. Don'tzín'nidy` György, és László elf'oglalták.

1458. Fülpessy Mihálynak ,

146o. Károlyi Jánosnak, Andrásnak, Mil‘iálynak,

65 Lásziónak , '

148|. Margítbnak, Kömci‘ey` Mihály feleségének,

_ Kristina , és Agmha luányiuak benne részj kiralyi ado

mánnyal admon.

1487. zekere-.5, és ‘Sarollyán helységeknek 9111,??
Igásban lévövhatári eligazilattak Kölchéy Farkas», —

— más, Bornemîsza Bóldn’sár, Kölchey Jakab, 65 testvér

jei, _Margith aszszony , Kömerey Mihály özvegye, és

Cz'égényi ВАШ!‘ részére, kik akkor Zekerest bírták.

1496. щьыуа László, Ágoth.. scepessy или fev

lesége Nagy ~ Szekeresen ,

1507. Zóltán János Nagy ~ Szekeresen ‚

1515. Czégényi `Kende Péter Kia -Szekeresen ,

1516. Báihory András Nagy- Zekeresen ‚ kiki egy

részbe Királyi adornány meilett béiktatattak.

1518. Werbewczy lstván Királyi Szcmélyes Nagy

Zekeresen а’ maga részét Perényi Istvánnal, és felesé

gével Frangepán Isothäval a"Dobronyi Uradalomért

eltserélte a’ Запад Konvent elött.

1520. Báthory András, Ország Ferencz, és Imre

Nagy -Zekeresen Királyi adománnyal részt nyertek.

‚щ. Béltlaeki Drágfry мм; Nagy- és Kas-zeke

rest, Kìŕályi adománnyal a’ Rosályi U'radalomhoz tsa

tolta. .1544. Muchey Páln’ak, Nagyva’ty Jánosnak, ¿sl

Rács Miklósnak Nagy  Zekeresen ,

156|. Fekete Balog Jánosnak , máskép Kelemenfi

gele ‘Nagy- Zekeresen Királyi yadomány mellett rész a

при. '

/ ‚ 1555.
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1555. Kún László, Imre, Miklól, ‚Ним, Domo

kos, és Péter a’ Rosályi Uradalomhoz Nagy- és Kis

Szekerest felkérték, a’ kiknek а; itt való Templombal

vólt a’ lemetö bóltjok, mellynek az homloka'n_vagyo11

mest-_is a* K_ún nemzetség Czimere. ' ~

1576. A’ Rosályi Kúln` Nemesek, a’ Majtilsì Ne

режим! Kis-Zekeres щит f'ekvö Mándz' pusztát ma

gok közönt feloszuztták. 

1577. Pongrácz ‘5igm0ndnak, és Kubinyi László

nek, ‘ ~

15711 Kawai 119.111 mvánnak,

1650. Mosdossy Imrének Nagy-Zekeresen rész

Királyi adománnyal adatott.

1652. Tanú „наш tétetett a’ Sarollyan , é-s Nagy

Szekeres között fekvö peres erdök eránt. ~

1658. Mosdossy Imre, Zuhay Mátyás, Gáspár, és

Anna, ez elött Becsky László , akkor pedig Bilkei Lip»

esey Gergely felesé e Nagy-Zekeresnek f‘elébe Királyi

adomány mellett béi canauak.

1642. Kölchey Péter, és ’Sigmond Na'gy-Zekeresi

birtokokba й} Királyi adomány венец rnegerösitettek.'A

Az után Nagy >-Zekeresnek egy részét Kendo Gá~

bor birra, de. azt _

1672. hívségtelmége мы elvesztvén, Gróf`zin

` zendorii‘ Над! Vezérnek Маши, a’ ki a’ Ge’gô' рамы.

nak ipartyán еду tsinos kastélyt épített, сны Báró dll

Járdmra мешок: , a’ kastély elpusztúlván, most máx'

на!‘ а’ helye lálszatik.

1717. Ezen helység-is a’ Tatárok által feldúlatott.

a’ mint a’ Templomnak ezen гей irása mútanya:

‚‚ В‘отМзК, veszedelmet, égetéßt» l‘ßblá-St. el helyben.

n és al [Sten Házában sz'órnyi'í égetést шт! a' Pn.

n gány тайн-145 elkövetett, kik Яга! lsten az ö Наш-а;
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îát elhozta az 6 népére az 1717. Eszt. Äugustulnakt '

utólsó hetiben, mellyet is jövendö maradéltaiknak. ’

emlékezetekre feljegyzett az akkori ìdöhen lstent

lçten népével szolgáló Nemes Nagy -Szekeresi , 65

Ne nes Zsarnllyzínyi Ekklésiának Prédiltátora Gödeley 1

Ílsw'áu, a' ki-is kíváfmya: Iégyen békeslége e’ 11212

” nalt, és az lsten népének mind'örökké. Amen.

‚ 212. Daraó, mivel régenten Szvászok lakták,

Szakszá'rmk, most SM1/reza Durnómzlt 11evez1etlk,

Magyar falú, t'öldes‘Urai. Isaák Ga'spár, kinek itt

ldkó háza, é/s Sámu»~|, Pongrácz Láazló, Morvay Jó

sef', Czáró-Fogarassy tmréné, Osváth László, 526’

151)’ 1519611, ‘65 Jósel', határbéli f'öìdgyei hät-om nyu.

másra, ha trágyáztatnak. mindenf'éle gabonát гегем
nek,V de а’ 524111105 vzének lait-ja soltszor elboríttya,

belsö gyiimöltsös kerlyei, „Бай/а: nevezetü tilalmas er.

d je, lakóssai Reformátusok, l'emplomjok f'ából készült,

mostani Prédïkátorok Nánássy Mihály, 2g. házbúl áll,

9. Nemes стык-151551511‘ itteh, piatyzozága Szaihmár,

65 Károly.

1455. Uihelyî Pétet'neltI ezen lhelységnek 16161‘11’6’

lyi adománnyal adatott. -

1476. А’ Rosáli Kún, és Maìtilsy nemzetsŕgek

Darnó mellett f‘ekvö Sopsaulehe pusz‘tát magok között

felosztották.1 ’

1524. вашим Drágfry 1.41101 ¿gén helységbe Kt. '

rá'lyi adomány mellett béiktattatott. " ‘ ‘ ‘

1569. Messer Andrásnak, 65 5а|5ау Bálintnak 1

benne részA jószág adattati. '

§. 215. Kís  Namdny Magyarrv falli, a’ïhatárjának

:gy része gazos, а’ tisztája jó búzát, árpát, zabot,

tenge ‘1:, kivilt lencsét, és borsótßerem, kaszálóii

`161‘, van tölgyes derék‘erdfje, mellyx-.t nagy vidék

важен На‘: ~áln1. Van ритм-15 те||уе|: Hìoce'nek

n.veznek. А‘ Iakósok Reformáta valláson lévök, he'ly~

hen Brédikáterok. 65 köbót épültt Templqmok-k Ш‘

' tu 05
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tokossai: Ajtay, Domahidy , Becsky, Kölchey, és más

Nemesek. _

1425. Határi Csáholcztól, és Ricsétöl megkülöm

‘шишек, Hosáli Kún Miklós, és Mathuchynay Do

mokoS ßírták.

1456. _1462. Bathory Andraisnak, lstva’nnak, Laisz-

lónak, Pálnak , és Miklóinak benne rész jószág ,

.524111111111511 Drágffy Jánosnak а’ вашу: Un,

dalommal egész helység',

1527.. Dorcsányi Péternelt б! telek,

1585.. Lónyay Istvánnak rész Май; ,

1614. Macskássy Miháiynak egy része,

1640. Némethy Рейна]: három telek,

\ n

— 1744. Gróf Teleky Mihálynak benne rész Királyî

,adoxnánnyal шасси,

§. 214.I Va’nibs-Óroszì Там, Vámos elö rlevét>

onnét vette: hogy a’ helységnek éjszak ты való vé

gén egy Tapolnak nevezetii рта!“ vagyon, melly a’

’Iúr vizétöl szokott niegáradni, ezen patakon f‘elállitta
‘ой hídtól régenten Vvám szedetett, és azért a’ hely

stig-is Vámps- Сюита}; neveztetett.

‘A’ határiának nagyobb része тент чдуовц kevés

része sárgahomokosnehéz тамада, többnyire Ни‘:

_búzávai входы"; vetni. de megtermi a* zabot, és ten

П 44. telkes Qaeda МЫ; цен ьыуяёёьц.

gerit-is, jó széna termö Каждый, a’ Tisza, Битая,

és Túr ‘vizeiröl kiönteni szokott árvizek ollykor kárt

tesznek 11"»lakósoknak, hanem tüzi fájok böven vagyon.

Az Uraság. erdejét Jó bere/melt, a’ neveudéket Kò'z er

dönek , a’ régibbet Bagoj erdönek nevezìk. A’ lakó

sok Mágyarok, Reformáta vallást tartók, régi téglábúl

драм: templomok, a’ Prédikátor Kábay Ferencz a"

Szaîhrnári vidéknek Esperestye, 12. Nemes ember, ¿a

A1
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A’ FiSlcles Uralt közzi'il itt laknàlc Thólnay Ferencz,

¿s Lajos , külsö f‘öldes Urak, Dornahidy Jósef‘, Szenyi

czei Gáspár, lstván, Gulácsy Gábor, Бай!‘ Gáspár,

Mandy, és Apathy ’SigmóncL Piattzok Szathmár, és

Károly. /

Régenten az Orozy nemzetség bi1-taf, mellyböl sok

до!” Királyi emberek olvastatnak a.’ régi béiktató le

velekben. Hanem

1419. Ezen helységnek еду réiize Báthory Види

nak, és Benedeknek Királyi adománnyal adatott. I

1425. Határjaì Csáholcztól megkülömböztettek.

1456. Báthory István,

1462. Báthory András, LászlóI Рай, és Miklós

részeiknek bírtokában й} Királyi adomány mellett meg

erössítettek.

1471. Egy részét Kusalyi Jakch István birta', ki

nek a’ sertésseit Helele, Pain Andrásnak Tiszttye Vá

riba elhajtatta. ' \

1524. Drágil‘y János сайт helységhe Királyì ado

mány mellett béiktattatott.

' 1609. Macskássy Mihálynak,

1652. Némethy Ján'oçnak-is benne résa adatott.

1655. Bethlenlstvánrél'Péter egész helységbe

béìktattanak. ~

§. 215. Csahólcz Magyar falú, f‘öldes Urai: Dar-_

vay, Morvay Gáspár, Dornahidy, Ajtay, Kállay, Végh,

Radnóczy, Bávid Uralt , lakóssai Reformátusok, kikuek

Papjok, és köböl épi’îltt Templomok, fekszik Túr vi

zéhez közél, szántó f‘öldgyei három nyomásra vannalt

моим, mellyek trágyázással mindenféle gabonát hö

ven, réttyei hasznos szénát termenek, fáia épi'ìletre,

6s пашет, makkolása, legellöje.

ilus;



1419. Bátlmry Тамада, és' Benedek Kîr-ályî adomány l

lnëllett benne rész jólzágoç nyertek.

14115.l Határi'aî Rîcse,. és Namény f'elé ’Sigmond

Kìrálynak parantsulattya танец: megjárattak. Fóldes

Ural vóllak akkor, Báthory lstván, Rosáli Kún M1klós,

és Jakab, Nlatlmchynay Потоки, és Miklós. Király

embueì: Nagynak nevezteiett'l‘yukody András, Hápol.

thi »\n.lrás, éi ‘.iergely, Náorády Já 10s, Fylpysy Mikló=,

Mykday János, Zele Mihály, Cházáry György, Nagy

на!‘ neveztelelt .Dersy_G`y01'gy, kik Кбит l'yukody'

Nagy Andrä: a’ Leleszi Кот/выше!‘ bìzonyságával Be

n'edek Pappal, azon Konvent Egyhiza Éneklöje Кап‘

jának Igazgatójával, Olajba f’ölt SL. Jáuos napján Кий!

vén, határosoknak ielenléxekbe Chahólcznak határit

Rye/ze Váradi Püspökségnek helységétöl e’képpen kü

lömbóztetlék meg: ,‚ hogy Adél f‘elöl kezdvén a’ száńtú

„ f’öldek között Gymszomoga erdö теней fold hányáß

‚, ból f'ó határ jelr állítottak, az /után Давай Ге|ё keve~

‚, set menvérlaz Ország úttya mellett Esztcrge'ut er

„ döt elpaladván a’ мама földekaek dombos ré.zér\

‚, régi hafár ìelre akadvá'1 mellék fekvö hányáet, és

‚, megint tovább éiszak felé szántó ŕ‘öldek közöu; bal

„ lagván, azoknak végén Kerekrakattfd helyen й]

‚, jabb határ' hányást f'oldböl, ’l egy darabon kereng

„ чёп,‘ Kalna- Bolsar mellett_ egy 1ölgy Га alatt lsmég

határ jelelést, »vŕgezetre kevés menést tévén, Ро"
naSgya/fra nevezetl’i Ihely mellett Ы: régi határ jel

hányattak, éq ottan (Ню/‘6102 helységnek határit

I)

‚ З re akadván, melléiek megînt ké: derék határ jeleket

lv

n
Nomyn helységnek határa' érdeklene. l‘ovább Na

‚, mymól úgy mesgyélték -els hogy nap kelettöl Квад

‚, vén а’ rakottyás hely mellett, ` melly Formaerakaf

‚‚ fyáfml. neveztetik , ottan шефа‘ f6 határ jelet Föld

„ hányásból f'elemelték, az után nap keletre menvén ‚

„ és Kalfthon nevezetů erdöt elhagyván; Domankus

‚‚ f‘ölde‘nevezetů helyen közben f‘ekvö hatá‘r где! föld»

‚‚ böl, és megint éiszak Тем fordúlván a' f'öldeknek

„ dombos réizén határ hányást, vágre nap Кв!“ feló

‚, mendegelvén , az опал lévö erdöbe egy tölgy f'át ke

‚‚ reizt formára mßgjegyezték, de még „мы indńlván,

„ Bagdr~Pataha forrásra дым, ’s mellette 'Mgmt

n föld
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3, РЗШ hainyást, és tovzìíbb az erdöbe Киеве! kereng

vén, az й! mellett gyepes határ ielet tettek,’s tovább

„ мауйграг/шдщегдбьег járúltak , a’ hol hasonlókép

„ pen gyepel hányást, utóllyára azon erdöbe nap kelet

‚‚ felé iparkodván j'óttek a’ Sa’rvyge f'olyóhoz, és ot

„ tan F6 Наш!’ hányásl állitottak f`el, és Еду elvégezvén

a' halár jarást, а’ felül irtt hátár ielelések, és meg

külömböztetések azerinl fellyebb írtt Nomyn, és Cha

hólcz helységeit említett Báthory lstván, Rosáli Kún.

„ László, és Jakab, azon kíviìl Потоки, és Miklós,

„ Mathuchynay Miklós fiainak, az öket illetö jńssal

‚, által adták, és béiktatták öket örökre, senki ellent

„ nem mondván. Költt azon béiktatásnak 25. napján,

„ 1425. Eszt. “ ‚

‚Э

I

I)

1456. Báthory István maga birtokába ú] Királyi

adomány mellett megerössíttetett. /

1462. Ezen Királyi adomány Báthory Andrásra, `

Ъ&вг16га,‚Ра11га ‚ és Miklósra. Юга-‘свинец.

' 15.24. Drágffy ‚Шпон ezen helységbe béiktattatott.

1585. Kún György, és felesége Ziny Borbála ré

мент úi Királyi adománnyaly felkérték. .

1652. Kún István bírtokát, és а’ Thúr vizén' épí~

tett malmát megint й] Királyi adomány levéllel meg

erössítette.

A’ fellyebb {т határ ja'ró, ’s több más Ok-Leve

lekben gyakran elé fordúl Лагуна}: nevezete,v mellyet

a’ Magyar eleink ném tsakI azokra ruházták, kik külö

knös termettel а’ többieket feli'íl haladták, de a’ kik vi

téz tetteikkel, ’s a’ Hazának egyéb szolgáIattyában-is

megkülömböztették паевой“.

J §. 216. Riese Magyar Там. Gróf Barkóczy Ferencz,

és или birják, mind Reformátusok lakiák, kiknek

helyben Papìok, Templomok, környös köri’il gazos, re

ketyés, él mak termö erdöklcel van kör'tìl véve, sok
pnaványos helyei , kevés Наша kaßzálói, és számó f’öld-x

' И“
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gyeî vannak ‚ mellyek mindenf‘élo vetemény таза! kö

zépszerüen teremnek.

1271. Recehnek neveztetett , és V. l'stván Király

Abrámnak, Ponith Gróf fiának, Cháholiak elejének а

jándékozma. . >

1281. шт Király, Аьгатмк на: Pam bmok'á

ban megeröàineue, a’, mint Cháholynak leirásában clé-_

admk.

14.25. A’ Váradi Püepöksëgpek Szent Egyházálloz

'tartozou ‚ és haxári Naménylól', és Chahólcmól meg

kül'ómböztettek.

1560. Radák Andrásnak benne rész,

1611. Melith Pélernek, és feleségének Zokòlyî E1'.

`lébethnek, 'Várday Katalinnak, Nyáry Pál özvegyének,

és Thelegdy Annának cgész helység Királyi ademán-`

вуз! adatott.

§. 217. Шлем! Magyar falú, bírtokossai nagyobb‘

részébe Kölcsey ßálint, György, és Kölcsei Kende

Pál maradéki, mint hogy а.’ Kölcsei Uradalornhoz tal'

’t0za:1dó, bírnak „мы; benne: Gróf’ Barkócey Ferencz,

és János , Nagyiday Jósef, Baka Miháiy, és Imre, Lu

by Károly özvegye, Mándy, Tarpay, és több Nemes

ség. а’ îlfliáránßk nap nyugot felôl való része agya

gos, а’ nap kelet f‘elöl való része homokos, tiszla bú

zát, kétszerest, zabot, és tengerit terem, kaszálói böv

séggel hasznos szénát adnak, a’ napnyugotti részét a’

ТЫ‘ ‚ Tisla. és Szamosból ki jön'ni` szokott árvîzek el

иски“ lepnî. a* lal'cósok Ref'ormátusok, Templomjok

fából épülll, mostani Prédikátorok Balajty Mìhály,

читай tilalmas erdèik: KáInok,~Pdtak-Köz, Gábor

nak, és Dama.’ „пишем, azért tüz, és vépiiletre

való fájok, Piattzn веществ,БЗаШтёцКёгЫу.

А’ minL а’ Kölcheî Uradalognhoz., úgy Kölchey

nemzetséghez юного!‘ régenten egéßszeni hanem

1481.
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1481. Margitlmak, Kömerey Mibály feleségének,

és az leányinak Kriitinának , 65 Agothának, ‘ ’

'1496. Ujhelyi Lászlónak, 65 Ágothának, Szepes

sy Lászió feleségének, p

1507. Zóltán Jánosnak benne rész. jószág Királyi

_ ad‘omannyal adatott.

1518.Werbe11crzy István Kilrályi Személyes, ma.

ga részét Perényi lstvánnal a’ Dobxonyai jószágérg el.

tseré’lte.

1520. Báthory András ‚ Gůtbi Ország Ferencz, 65 ц

Imre némely részét Királyi adománnyal felkérték.

\

1544. Muchey Pálnak, Nagyvá1hy Jánosnak, Báez

Miklósnak benne rész adatott.

1561.„Fekete Baleg Jánosnak, máskép Boronyaî

Kelemeniñnek ,

1577. Kubinyi Lászlónak, ée Pongrácz ’Sigm0nd.

nak, ‚ ‚

1594. Wukityevich Istvánnak hasonlóképpen,

1642. Kölchey Péter, ’s ’Sigmand benne új Kirai-`

lyi adománnyal megex‘össítettek. ’ „

_§. 218. Kölcse f‘alú, szigeth formara, mivel a’ Túr

folyó vize , és abból ki-szakadó Euteró köri'il f'ollyak,

а’ Kölchei Uradalomnak'f"ô helye. A’ halára. elég ui.

as, nagyobb részesárga agyagos, kevés része homo

îos, búza't, ~kétszeres_t, tengerit, zebox jól harem.

Rényei sással, ’s vadabb fávekkel elegyes szénál; ad.

nak, mivel azokat az árvizek eliepik, mind ti’izi, mind

épiiletre való fája böven van. Erdeje „аду-Зла ne.

vezeti'í, makkot termö tölgy fait nevel. Van az Ura

eágnak-is kiilönös tilalmas erdeje, van la.' helységnek

egy székes mallna-is bárom par köre, az> Urasággal

közös. Az Esztcró yizén épített hidakon vám видеть

Földes Uni: Kölcsey Lejos, Kölcsei György mandá

. . ‚
la
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ki , Csicserî Órmos Péter, Gabor, és Ábráhám, Nagy

iday .lósei`, Egry György , Uketyevich Jósef a’ hely'v ’

ségben laknak. Юн: llakó fóldes Urai: Kölcsei Kende

Pal, lllósvay László, Kölchey Péter, Csoba тапки!

1.01. , és Lukácsy Ferenez, 1o. Nemes. ember, 6oi tel

kes гида. lakik a’ helységbe. Lakóssai Magyarok,

többnyire Rei’ormála vallást ‘так, Templomok téglá

’ ból , és termés köböl épiiltt, mellyben ez a’ гей irás

találtatik: „1646. Eszt. 28. Septemb. felépítette Nem

‚, zetes, és Jeles Ráthy Judith Aszszony, Nemzenes,

„ és Де!“ Kölcsey György ájtatos , és, hiv társa. Utax»

na van irva Sz. Pál Korinth. írtt leveléböl 6. Rész. 16.

vers. Анна: per me ‘Ми/идет Herma'nszegìum,

a’ ki kétség МИН .11111011 Prédikátor vala. Mosteni

Prédikátorok Törös Bálint. Tíz Lutherana valláet tar

tó Í‘ót ваша-15 van a’ helységbe, kik Nagy Károlyba

áldozni, egyébkor a’ Reformatus Templomba “так.

Azon kívi’ìl három Római ‹ Katolikus, és három Zsidó.

Piatlza Tisza-Ujlak, Szathmár, és Károly.

ведем“ Kulchnak neveztetett, és még a’ Magya

той Pannoniába lett utólsó béjövetelétöl mostanig virág~

zó Кий/‘су nemzetség bírta. Származìk ez édes haó

zánkat elf'oglaló Onud Vezérlì'il, az ,Ete attyától , ki

‘б! (а’ mint Béla Kírálynakv nevetlen Iró Deákjaö. Кёл

ben irja) jön-le a’ Kulchey nemzetség.

1552. Mid'cin Nemes Ku‘lc‘hey János, Jakab, An

dreis, Mihály, >és Miklós Мена-ей, Kulchf‘y Dienes»

nek бай azon hatalmaskodásért: hogy Dománhldy M-'k

lóst, Miklósnak Её: meg ôlték, Ukurytov, és Etery

kudja egélz helységeìket, és Macha helyse'gnek ielét

meg öietett Dománhidy Miklós fiainak,`e's, rokoninalt

örökösön álial‘ adták, már ezekröl , és Kulch helysé.

gekröl adatott Béla Kiraily adomán‘yi levelének стыке

zete vagyon, a’ mm1 Okö’ritónahleirásában ими.

1576. Kulchey András, Dlenesnek, és1 János Ja

kabnak Bai Királyi parantsolat „мы: határit járattiíky

1582. Maria Királyné parantsolta: hogy Kulchey

flltván, és György, Jánosnak Dienes fiának ‘Бай; és

` ' Kui
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_ Kulehey János, Jakabnalt 6a azon ellen! mohdások

nak okát абы/61‘, muy“ Baktay Barnabás, Péter Её

nait Baktai helységben , Bereg` Vármegyében lévöben

lett béiktatála'nának alkalmatoisa'gával teltek.

Nevezet'esfy ezen parantsolatban: hogy Kulcheliek

Fô-Nemeseknek (Praenobilcs) а’ Királyné nagyobb

petséttye реф; Felségesnek (Majtstatz'cum) nevezte

tik. Í

1458. Fylpessy Mihálynak Kölcsén rési atlatott. .

Azon Евы. Tanú vallatás tétrtett: hogy Kuhh

Zegh nevezetû fordt‘ìló Хита‘ vize mellett Kmcheì

helységhez tartozik.

‘ 1481. Margìtl'mak, Kömerey Mihály feleségének,

Kristina, ’l Agatha leánymak ,

1496. Ujhelyi Látzlónak, és Ágnlhának Scep~ ssy

László hitvessénelt réßz Kölcsén adatutl. .

1515. Czégényî Kende Péter egy részébe,

1516.' Báthcry Andrés más részébe Kìrályi. ado

‚жму mellett béilu'attniott. Elleune mondván a’Köl

they nemzetség ,

1518. Werbeuczy István Mener Kîrá‘lyi Személyes

a’ maga Kölchei részét Perényì lstvánnal, és feleßégé'.

vel Frangepán lsothával a’ Dobronyay опыте"

eiltserélte.

1520. Bát'hory Andrásnak, Gúthi Orszaíg Ferencz‘

hek, és Imrének benne Király1adománny.1l rész‘ jószág

сдаю“.

1526. Ítten темы Orszzlg Ferehcz III. Laici

Királynak Fö-‘Kamarássa vele egygyütt Mohácsnál с!‘

Спи; Imre ред!‘ Ferdinánd Királynak Fö-Ajtónállójs
‘бы; l у

1554‘.

k1
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1554. Phylpessy >Mihálynai. Kuichey мы, Kul.

chén lévö rész jószágát 7o. finom aranyba 612610505!

uma a’ Váradi Káptalan elött. ’

1561. вы: Balog 1.11101,

1571. Zalaî, máskëp Sárkaíny Simon, és felelége

>Kììlchey Bòrbála ‚

"J

1577. Pongrácz ’Sigmond, 65 Kubinyi László benne

részt lKirályi adománnyal nyertek. _ _

1590. Thardi Vörös Orbán a’ Magyar lovasságnak

Knpitánnya, nékie' Gróf Báthory'lstván által bévallott,

egy Nemes iìlésbe, 8. telekbe, és a’ чёт részbe Kit-á

lyi ióva'. hagyással béiktattatott; Az iktaló levél e’kép.

pen vagyon Magyarúl: ‚, 1591. Executío Гама en 8.

„ die Augusti. Ego Petrus Szegedy Presbyter Gan.

ventus Ecclesiae S. Crucis de Lelesz, homoque Re

gius Franciscus Daraby de eadem Darah, mentünk

mi Keölchében, ki Zathmár Vármegyiehen vagyon,

az melly jószágot Báthory Islván Urunk e6 Nagysá

ga adott vólt Vörös Orbán Uramnak, eö Feölsége

meg confirmálta fiúról iiúra, leányról leányra,

és úgy jámbor zolgállattyáért, és az levélben

‘т 1600. flor. ‘шпона. Az eö Feölségbe Consesslu

sa mellet iktattyuk-bé Keölchei Udvarh'ázaíba, és

jebbágyinak birodalmába. Vicini Nobiles Franciscus

Kölchey, Petrus Kende‘ de Cheke, alias de Kölche.

,3

l,

3333333

‚3

‚ ’ ’
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1655. Némethy Jánosnak rész benne Királyi ado

mánnyal adatott. _

1642. Kölchey Péter , és ’Sigmond‘birtokokban й]

Királyi adomány mellett megerössítettek.

‘\

A’ Kô’lchcy nemzetséyg valóban egy régi nem Ma

gyar Országbà. Erecletétl veszi Onud Vezérnek ma.

‚ ...161.1161 auch .461.111111161, а’ ш 1v. вы. Király id..

уйма igen nevezetes amber vólt.

:I
155,0
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1552. Maradéki Mcoicrelmek neveztetnek, melly

Czim abban az idöben Nagy embereké Vólt. 1'

1582. Mária Királyné-is, (mint fellyebb) ‘c'iket 176‘

.Nemeseltnek nevezi. l ‚ ’

А’ Kende Nemzetse'g-is, a’ melly a’ Kölchcz'vel

_egy eredeti'ì, ezen helységri'il Czimeztetik, sok jeles

férjfìakat adott a’ Hazának, és ezen Megyónek , kiket

az Al-lspányok, és a’ Követek Lajstromában I. Rész.`

elészámláltunk. De még ezekre akadtunk:

. 1505. Kende Miklós vólt Szabáchi Bán. Práy IV.

Rész. 515. lap.

1605-. Kende Tamzís vólt a’ Magyar Lovasságnak Ve'

zére». A’ Vármegye Levél Táráb-an találtatik Zaluzovszky
lPéter-nel: Skolai Наш Rendtartónak hozzája( Thomae.

Kíndy de Koloae) {топ leveie , melly,_által közli vele

a’ Lengyel Tanátsnak, és lll. ’Sigmond Királynak ра

rantsolattyát: „ hogy a’ Lengyel, és Kozák katonálc

„ nak a’ Csziszári Tábornál szolgálatot felválalni nem.

„ szabad. “ '

1675. Kende Gabor elpártolt ugyan a’ törvényes

Királlyának выведет _, de helyre hozta. Mert a’ Var

megye Levél. Tárában vagyon Kollonich Leopold Plis-l

pöknek Németül {гей Levele СМ? Strassoldó F6S1rá

25a. Mesterhez: „ hogy O Felsége három Kendéjék Не:

,‚ tyének megkegyelmezett, és a’ jószágaikat viszsza

„ adgya, hogy öket azon vallásban, mellyet Кбит!

u akarnak, meg nem háboríttya, hogy Szathm'ár vá.

„ rossának мама Várossán nékiek lakást ‘Швей, és a’

‚, part ütöknek minden i'ildö-zései ellen Шаг: a’ nevezett

‚‚ FöStzrázsaMester ve’delmezni köteles. “

168|. Kende Ádám Батька!" Värmegyei Fel  Is
pány vólt az Országnak vbíztottsa ш Erdélyi határok fe

lé 25. Törv. Танк.
И /

1745. Kende `János Tartomzínybéli Blztòs a’ Ti

szán ш! ValÓ kerůletben ‚ _ ' . .

R 180o.,
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. Íkîvi'il Grof Bhédey

180o. Kende László Va'radi Kanonok, és Zeer-Mo

nosto’ri Apátúr. Ez épitette а’ Fejér-_Gyarmathi Tem»

plomot. - ~
`

219. Tl'sza- Kórod falú, éjszakról a’ Tisza vize

_ választya Beregh Vármegyétöl.

>egy részint larga ag'yagos, más részint: homokos, bú.

Határának a’ földgye

zát, Выдается‘, zabot, tengerib terem, de а’ Túr, él

Tisza viz'ének árjai járják, kaszáló helye bövebben

van, kertyeilgben szép alma, és szilva gyümöltsös‘sei,

mellyeket а’ Tiszán széjjel hordanak, és pénzért-il

azoktak kórmányosságot gyakorolni. Piattzok Tisza-U1'

lak, és Károly , 112. ‘еще! gazda, közöttek 56. Ne

шея lakik, két Római Katolíkuson kivi'il a’ t'óbbi Вс

formáta vallást tartó Magyar, régi Templomok, ’s tor

n_\ok köböl épiìlt, Prédìkátorok Csengery Peil. Leg

többet birnak benne Kölcsei Kende Рай maradéki, azon

Lajol, yKende László, Bay G'yörgy,

Bessenyey Laios , Jármy Sara Kölchey Bálin‘tné, Kca

de János , Uket evich Jósei‘, Csiszár, bent lakós Urak:

Зайка Antal, Nyeviczkey Lágzló, ésr Thólnay Ferencz.

Régenten a’ Rosályi Uradalomhoz tartozott, a'

-mìnt kitetszik azon .jegyzésböl , melly Rosálynak leírá

lában clé fog adatni, ’s melly szerént

. 1445. Kusalyi Jakchy Mihály annak bírtokában lé

реп, ’s a’ hol Kórod helysége-is „штык.

1550. A’ Rosályi Uradalom egészszen a’ Rosályî

Kúnokra szallott. Kún Annát Barkóczy László házas

társúl vette , annak fia vólt Barkóczy János, ’Sigmund

unokája, ennek lçánya Barkóczy Ma'ria , Kende Mihály

felesége, és ez шёл nagyobb részét Kende Urak bir

ják. ’

§. 22o. Créase Magyar f'alú, f'öldes Ura nagyobb

részében Kölcsei Kende Uraság, a’ többiben: Császy

Jósef, Gróf' Barkóczy, János, Dózsa Imre, Horváth Jó~

eef, Mezádszky_lstva’n, és Kis nemzetség. Határána’k

egy része sárga agyag, a’ Tisza mèllett hoi'nokos, i311’

zát, gabonát közép szeriienmegterem, kaszálója Stuk»

l

. de ._`
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de h-asznos sz‘énát ád, erdeje nînts, hanen: a’ Kölcseî

Uradalomhoz tartozván , Гана onnét adatik, 52. házból

állóßef'ormátus lakóssainak fából készi'ilt~'l`emplomìok,

mostani Prédikátorok Székely János , a’ házì keneken,

és mezöben almás , „км; gyümölßösseìk jó hasznok

ra vannak, Tisza-Ujlakon, Váriba, és Beregszázon pia

tzozások , а’ Tisza partyán lévén fìzexésért kormányos

_ soknak szoktak. “пай.

14a.. Margnhnak кают Míhály feleségének,
1496.„Ujhelyi Lászlónak, és Ágothánakl Szepessy

László hitvessének,

l

1507. Zóltán Ja’nosnak ,
1516. Báthoŕy Andrásnak benne rész iószág КЕМ

lyi adománnyal adatott. _ _

‚ 151B. Werb-'c'ì~czy István Kîrälyi s_zemélyes , éŕaz

ö Бай Ёегепб2‚‘Рё:ег, Janos, és Imre Csécsei 1155216

szagokat Per‘ényi lstván Fö-Asztalnokkal , és az ö ‘Не’

ségével штат, S'egniai Gróŕ1 Frangepán 'Bernárd
leányával Dobronyay vári Uradalomért több jószágìval

elcseréllék а’ Jászai Konvent elött. a

1520. Báthory Andrásnak, Gúthi Ország Imrének,_ .

à Ferencznek ,

1544. Muche‘y Pálnak, Nagyv‘áthì Jánosnak, é!

Báez Miklósnak, . ' ’

1571. Zalay, máskép Sárkány Simonnak, és fele

ségének Kölcliey ßorbálának,

f 1592. Thardì Vörös Orbánnak Magyar Мишей;

Vezérének benne rész jószág adatott.

1585. Határaì iTìsza- Kórod felé járattak.

‘642' Kölcl‘ey шишек, ё! ‘sîgmondnak Kìrályi

adománnyal adatott. › ’ 

Q

§.F-221. Mílotá falú, а’ halárának nagyobb része

Рейсы nyirok , nehéz видимый, némely része а’ ТРИ

. ‘ R д felo_l

l ‚
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МЫ Ьото1сЪв, búzát, ищет, zabott, kaszálóia ke

vés, de jó zzénát ‘едет. А’ Tilza mellet vannak al

lmais, azilvás gyümöltsössei, de a’ Tisza еще gyakran

a’ mamen-5.111, 10o. helyes gazda lakik benne, Ма

gyar, és heformáta „на“ tartó,`két Oroszon МИН,

_ lö. Nemes közö`t\ök„ téglából, és termés köböl иноп

` nan épûltt Templomok, piattza Tisza  Ujlak, és Szath

mát'. Kölchey Gáspár, és László laknakbenne, bír

nak még: (‚ЮГ ßarkóczy Ferencz, és János, Gróf

Rhédey bajos, Ja’rmy Sara, Kôlcsey Bálintné, Ba'ró l

Perényi Antal , Llpcsey Jósef, Ormos Péter. Uketye

vich Jósef', Байта, Nagyiday Jósef', Vásárhelyi "Sig`

mond, és Jósef, Pap, Bartha. Nemesek.

Régenten a’ Kölchey nemzetség bírta egészszen ,_

hartem idövel Királyiadománnyal tbbben részenként

felkérték, úgy mint: ’

1481. Margith Kömerey Mihályäfelesége.

. 'l

1496. Ágotha Scepessy László hitvesse, és идт

lyi Laszló. п

1507. Zoltán János ,

1515. Czégényi Kende Péter.

1516. Báthory Andrés, ellene mondván a’ КБ!

chey nemzetség.

1518. Werbewezy István тетя-1: részét P_erényì

Iltvánnal a’ Dobronyi Uradalomért eltserelte.

ъ

‘ч ’91520. Báthory András, Gúthì Ország Ferencz,

65 Imre, _ _

1544. Muchey Pál, Nagyváty János, és Báez

Miklós , ‚ ‚

1561. Рейсы Balogh Jánós, n‘láakép Kelemenñ‘y,

1577. Kubinyi Laiszló, és Pongrácz 2lSigmund,

u 1592.
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1642, Kölchey Péler, és ’Sigmund birtokokban úi
Királyi adománnyal megerössítettek,  v

§. 222. Ими-Вид Magyar f'alú, bírtokossai:

Borbély György, Morvay Jósef özvegye, L‘óvey Gá~

bor, Pál, György, Bay György, Buttkay Mihály,

Grói' Károlyi- haz, Ujhelyi Jósef‘, Gróf Teleky László,

Ст‘)? Schönborn, Way Jósel’, Fogarassy lmréné Ór

mos Borbála, és több számos Nemesség, lakóssai 5.

Oresz, 8 Zsidó, 100. ház Református, ezeknek ter
:mésl köböl épült régi Templomok, mostani Prédiká

torok Buzinkay Ferencz, közöttök 55. Nemes ember,
határbéli földgye mindent rnegterem, piattza Tlslza

Ujlakon közel, legellöje tágas, itatóia alkalmatos, f'ája.

mind a’ kétf'éle elég, makja-is, réttyeinek egy része

nagyon jó, más része реф; _kákafs szénát terern , négy

шляпа helyben, mellyek gátak nélkl’il forognak, Ва

ta’r folyó vize Ugócsa Vármegyétöl hasíuya, Csaiká

войн-Ш Tisza-Ujlakon szoktak béállani, és gyümöl

tseíket-ls hordani a’ Tisza vizén, mellyaa’ napkeleti vég

gén Ваша} vizét elnyeli.

l.

Mivel Szamos Bees-is vagyon ezen Vármegyében

§.'180. a’ mellyet a’ régi Levelek meg nemy külömböz- _

tetrek, ezen két helységröl illyen (Ля-Бийске: öszve

.ki

'szed1ünk: I J

1581. Balk Vajda, és Drágh az 6 testvére Mír

marossi , és Zathmári Ispányok, és Oláh János, ha

.sonlóképpen az ö testvérek, катит: vallattak: hogy

Bolchui János , és László , Jakabnak (iai Bees helység

nek határán az 6 réttyeket elí‘oglalrák.

'1409. Csáky Györgynek Becs helységnek fele K‘i

rályì adománnyal adatott.l '

_ 1416. Becs helysé'get János, Demeter, és GyórgyA

Pányi Ferencznek fìai bírták. f

‚ 12,17. 151151 ren 161211,; K11111y`1 111111111 Ms111í1y1ó1,ì

és Lászlótól , lstvánnak lfiaitól elítélteteit Gachályi Ta'

másnak, Tamás fiainak részére. —

1470.
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`1470. Chatbó Gergely a’ Becsi rész iószágban bié

Наташи.

1475. Katalinnak, Berzevicz‘y Zaniszló feleségének

Bees helységben rész iószág , '

`, 1504. ~Kún Jánosnak hasonlóképpe'n

1519. A’ Dîós-Gy'c’iri Klastromba lakó Paulinus

fejér Barátoknak egy Nemes Udvarhely adatott.

1559. ‘l‘isza-Becs a’ Iìosályi Uradalonihoz Kún nem

zetség Щи! bíratott.

1655. Szamos'- Bècs a’ Bélteki Uradalomhoz tar

tozolt, él Prépostváry ’Sigmondnak,

'1759. Gróf"_'l'eleky Mihálynak egész Szamos-Bees

.helysége Királyi adománnyal .adattak.

l 225. Uszka ‚вам, а’ Г5Ш5уе sárga agyagos, ke

>vés része hnmokos, búzával, kétszeressel так, ka

szálója kevés, de jó szénát terem, a’ Ватт vize vá

laszta Ugócsa Vármegyé'töl , és a’ szaíntó földgyeit ár~

“и! eilepi. Van kevés tilalmas “еще, aze'n ti'izi fi.

val más határokból élnek, 50. ház helyes Magyar да:

da Пища, Református „мы, 58. közötte Nemes, tég

lából rakott új Templomok, Prédìkázorok Beregszázy

Andreis, piattza Szathmár, és Tisza- Ujlak, de De

breezenbe- is hordanak fa mi'iszereket. Birtokouaì:

Forray Мне“, Márton László, Longer Jósef', Szeltpé

tery ’óigmond, Szabé, és több számos Nemesség.

1429. A’ vBökényi nemzets'ég bírta.

1475. Kírvai Там! Mihálynak,és Dolhay György

nek rész, Batár vizén lévö malommal Királyi ado

mánnyal adatott benne.

'Í ' 15.4. Drágfry unos .gész hel'ységbe, mim а’ Ro

sályi опыты: tarwzandóba béiktattatott.

N

1548.
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15'48. Нант B'ókénytöl megkiilömböztettek.

_ 1559. Rosáli Kún Lálzló, Gergely, és lstván,

Láœlónak, más László tiának, a’ ki Jakabnak fia va

la., Бай, Bessenyey Lampertnek, Gergelynek, és Mik

Iósnak ‚ István János fia fiainak, úgy mint Kún [llo

шт], nevezett Kún Жака!) leányától szůletett'ivadé

koknak Uszka helységét leány negyedben örökösön ál

tal adtzík, годам“ azt~isz hogy a’ Типа-Весы róven,

és a’ Rosályi 'hídon Uszkai jobbágyaikat minden чёт

ñzetés nélkûl Fogìák botsátani.

§. 224. Magos- Lz'gcth f'alú , a’ határának egy г6

sze sárga agyagos, más része .hom0kos, búzát, ten.-`

gerit., árpát, és zabot terern , kaszálója elegendö, és i6

tiszta szc'nát ad, szép makkos erdei, úg

li'ò'z, Karátson Égre, vagy Кеды? Erdò". Eiszaki ólda~

lába f`0ly a’ Вам’ vize, melly a’ Tilza vizének ariával

а: ŕgébz határt ellepi, 20. ház helyböl áll , Ref'ormáta.

„на“ tartó Magyarok lakják, Templomiok fáhól, Pré

dikátorok Gáthy Gedeon, piattza Tisza-Uilak, és Завт

mar. ВЫ}; egészszen , és itten НИК; Magosligethi Ha

‘ага László Kapitány. ’

Régenten Megyessi Simon yBán hirta, Нм!‘

1575.. az özvegye, István 'fiának nevével- is tanú

vallatást tétetett az Aazszony- Pataki, és Fehö  Bányai

polgzírok ellen: hogy Magos-Ligethi jobbá'gyìt némel

lyeket halálra sebessítették, egygyet pedig meg öltek.

1429. Cháholyi Jánosnak, [ат/6:1 {iánalc ¿Sigmund

Király ajándékozta, a’ hol Magyar- Lì'gelhnek nevez

tetik , Pathó » Házának megkiilömböztetésére . melly

шт мази-драм)‘, és Magos-Alannah nevez~

telßll‘

1455. Gödényházy Istvánnak Magos-Ligethnek

fele,

l

_1465. Chathó Gergelynek benne egy rész Királyì

adománnyal adatott.

y ,mintz C-ver- _

‚_`

1547.
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1547. Fellyebb t'óbbször nevezett Cháholyi leányok

megñúitatván, ezen helységbe béiktattattak.

1720. Pelsöczy .Györgynek Ugócsa Vármegye Fö

Jegyzöjének Királyi adománnyal шпион, kìnek szár

mazását, és é'lete szerentsétlen kimenetelét Ugócsa Уйт

megyének leírásában az 55dik l/apon eléadtuk.

\ 1752. Gróf‘ Teleky LáSzló, és annak felesége Её’

day Esz‘ther az egész helységet felkérték.

1765. Hagara Pálnak, Királyi Tanátsolnak, és

Ugócsa Vármegye Fel-lspánnyának, és Pál fìának Dí

tsö Mária Theresia Királyné adománnyával adatotlg:

hogy elö-neveilçet-is Magos-Ligetrö'l czìmezhessék.

§. 225. Sonkád f'altà’fa’l Túr vize meliett, szántó

V шагу. sárga vályogos tíszta búzával \szokták verni,

Капа“) helye b'c'ivebben vagyon, de szénáia vad f'üvek'

kel elegyes. Három дата!) erdeje különös, úgy mint:

Túr, Gorond, és Éger nevezetü erdök, mak lermö

tölgy (Юн: nevelnek, a’ negyeclilt erdö Сэм-Ад: a’

szomszéd helységekkel ,közös. A’ Túron négy pár köre

épi'ílt székes malma. van a’- GrófTeleky Uraságnak. A’ la

kósok Magyarok', Reformáta vallást „так, régi k6

'.l‘emplomo‘k,` mostani Prédikátorok Катю Lajas. Её!

des Urai: Gróf Teleky László, Kállay Péter, Sulyok

Ferencz, Way Ждём, Kerekes Mihály, Kürthy~György,

»Eötvös, Makay, ’s több Nemesek, ‘piattza‘Tìsza - Uj
' lak, Szathmár, Károly. i

1426. Cháholyi János bírta, és határát járatta.

1429. Chegyesnek-is neveztetetßa' mint Cháholy,

nak leíráîsában látni lehet.

1.465. Chathó I’Gergelynek ‚

1479. Malomvízi Kenderes Jánosnak benne rész

Királyi adománnyal adatott. ’

154). cháholyi -Im‘rének leányi Anna, ¿s 11.11.1111,

I 1568.'
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‚вез. 111.1111. Imán, P11, 65 çyörgy, cháholyi

Annától született {ШК ,

 

1569. Sulyok István-is, mint más Cháholyi An.

nától, Péternek leányától születext fìú, meg fìússitó K1

rályi adomány mellett ezen helységbe béiktattattak.

Ezen Sulyok nemzetség-is jeles hazafiakat adott а:

Szathmári Megyének, kik kö'zzi’il az l. Hészb. sokakat

elé számláltunk; de még ezen jeles férjfiakat-is el nem ’

mellózheitiik :

1447. Sulyok Gy‘órgy Vólt a’ Budai Ország` gyì'í

lesére Követ, a’ hol Hunnyady Jánosnak Buda Vára

által adódott. .

1521. Sulyok Balás, és Istvána’ Szabácsi Várat

a’ Törököknek f‘eladták, és azért számkivettettek, de

az alól felszabadítattak. Balásnak hárorn leányi után

három neyezetes vejei vóltak,.úgy mint a’ hires Dobó

lltván, Balassa János, és Bocskay György.

Azon Sulyok Balás Nándor-Fejérváron-is táma

dást indít'ott: hogy anna‘k védelmére Báthory Andraist

bé ne botsássák, a’ mint az I. Részb. 147. megir

tuk. Mégis 1I. Lejos Király szabad mener Levelet a

dott nékie: „ hogy még Cseh Országból eljövend, ad

„ dig bi'intetlen légyen, az шёл pedig t'tirvenyesen

„ megítéltessen. Budán Sz. Péter,és Pál Unnepének

,‚ napja elött 1522. Eszt. ‚‚

1528. Sulyok Gy'órgy vólt Pécsi Püspök.

1552. Sulyok István Temesvárt egygyütt óltalmaz.:

ta Lossonczy Istvánnal, és ott а’ Törökökre való elso

kiütéskor elesett.

1552- S11lyok Ferencz vette Cháholyi Annát házai

társúl.

1560. Sulyok György a’ Jakchy Bóldi’sár бы}:

gyét vette feleségi'il Ferdinand Kira'ly тоне‘: hartzolvan

1564. a' Halmi Kastélyban elesett. 5 5 1*

1 7 
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1575. Sulyok István Békessy Gáspár had'ával Er

délybe ment Báthory István ellen.

1575. Sulyok Imre vólt Erdélyi ,Kantze'llán Ezt

küldötte Báthory István Be’csbe Makszimiliáñ Király

hoz, és a’ Varsói I_,engyel Országì gyi'ilésre, hogy ott

a’ Lengy‘el Koronát'az ö lzámára sürgesse.

Utánnok а’ Leieszi4 Konventben ezeknek emléke

nete táláltatlk:

1607 Sulyok_Balás,'iñ`1abb lstván, János, és Sán

dri, idösebb lstvármak, Réhai Ferencz Едва!‘ ñaî. Prot.

50. lap. 24. '

1654. Sulyok'Sándor, János, és Ferencz, 1st

vánnak Бай. Péter, néhai ifiìabb lstvánnak, néhaì

idösebb István fìának fia. Prot. 68. lap. 115.

1660. Sulyok Мата, Báró Barkóczy ’Sìgmondnak

felesége. Nro 41.

1659. Sulyok каша", ¿s Kristina Kún jószágból

ré szt nyertek. 117. Törv. Tzik. ~

Fellyebb nevezett Kendrys Ja'nos-is, 1455. Cha'

holyì Illonát, Lászlónak leányát feleségül vette , Ми?!

lett fia Kenderes Péter, annak fia Kenderes „Нам, a’

ki Máglxy Lutza f'eleségétöl nemzette Kenderes A_nnát

Berendy János hitvessét, ennek leánya vólt Berendy

Magdolna, Kún Domokos f'elesége, вы?" мышц Kl'm

Sófia ‚ а’ ki Segnyey Jánoshoz méne f'érìhez, ennek Fe~

rencz György, Miklós Бай, Borba’la, Anna, Magdolna

leányi. ' ' ’

§. 226. Бой-Рама! falú, a’ им" néhol sárgn a

agos, néhol homokos, búzát, rozsot terem , Валд

Ióia bì'ivebb, de sásas szénát ád, van Cserkò'z, és

Éger óldal erdeje, a’ Tisza, és l`1’1r vizének áriai sok
yszor ellepìk az határját, 5o. ház hely‘böl А", Reforma'

За 11.11.151 tartó MagyarokY lakiák , 54. Nemes Багдад‘.

régi, termes köböl épi'ilt sTeniplorniok, выдвигать

l ' ` v g
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Vég‘1 Benìámin, pîattzya Tisza-Ujlak, és Szathmzír.

vFöldes Urai: Gról` Barkóczy Ferencz, és János, Grót' .

`Teleky László, Kállay Antal, Fülep, Pinkóczy, Газ

nády, Каин‘, és több Nemesek.

1

§. 227. Kís  Palád falú, határának f‘öldgye `sár'ga.

"agyagos, kemény npnkájú, tiszta búzát, és kevés го

zsot, tengerit, és zabot ‘нет, kaszálója. b't'iven van ,

de» sásos. Gróf Teleky Uraságnak a’ Túr vizén van két

par kôre jó keresetü székes malma. Vagyon Éger ne. ’

vezeti'i erdeje az helységnek, azértji'izi , és épiìletre

való faja böven, 5o. haz helyböl áll, közöttók` l2. INe

mes ember , Magyarok lakiákfés Reformátusok , piat

tzok Szathmár, és Tisza- Ujlak. Bírnak a’ helységbe:

Gróf Barkóczy Ferencz, és János, Gróf'l'eleky László,

a’ Gróf Károlyi haz, Kállay Antal, Szerdahelyi 1.652

ló, Longer Jósef', Taìkly Miklós özvegye ‚ Becsky', Tö

rök, Angyalossy, "s több Nemesek.

§. 228.'Nagy~ Pala'dfalú, a.’ f'ôldgye egy 'részról

тете: homokos, más részröl Рейсы: agyagos, búaàt,

rozsot, tengerit, zabot tere-11. Kaszálóji elegendök~,

de egy része sásos, erdeje egy nehány, úgy mint Fe

Ífete »iz közì ‚ vagy l/ár erdeje, Palád-Ha't köz erdö,

és Túr `elrdeje._ Túr vizén három pár köre .Szìlágyi

György Urnak, Batár vizén-il három par köre Ujlielyi

Jósef Úrnak malmai ‘лишай. А’ Tisza, Túr, Вашей:

vizének árjai a’ határát járiák. Piattza. Szathmár ‚ és

Tisza Uilak, 92. ház helyes gazda, мышь 5o. Nemes

Református Magyarok lakják, kiknek téglából, és ter

més köböl épi’ilt régi Templomok, tsak kettö Római

Katolika hiten lévö. Bh‘tokossai: Grót' Barkóczy Fe»

rencz, és János, Gróf' Teleky László, Báró Toroczkay

maradékok, Lipcsey Jósef', Matay Ferencz, Pongrácz

László Kapitány, Szakadáty László., Longer Jósef,

Deák János, Kereskényi János, Nagy 'Sigmond, és

Bornemisza.

Ezen három l1elységnek vidéke Palágyaágnak~ïs ‚

neveztetik, mellyekröl illy’ Ok-Levelekre akadtunkzè

ведете“ а’ Cháholyì Uradalomhoz tartozott, a’

mint Cháholynak leít'ásában látni lehet. 4

‚ v ’ 1 1o.
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1410. 'Cháholyi Dienes, Sebestyénnek ña bírta,
a’ k‘i ' . ' ‚ l

r14116. határit járatta.

1455. Kís°Paládnak fele ’ Ujhelyì Péter-nek,

1455. Gödényházy lstvánnak fele,

_ 1465. Cható Gergelynek Nagy-Palád'ból egy rész,

1479. Kenderes Jánosnak, Bot~Nagy és Kin-Pag

ládon hasonlóképpen rész Királyi ad’ouxánnyal adalolt.

1545. 1547. 1568. 1569. Chaílnolyî` ‘шум; 11.1 ággá

tétetvén Ё. 72. ezen három h_elységbe is béiktauanak.

1569. Сас116|у1‘110116111` István-is Nagy -Paládon

Királyi helyben hagyással részt nyert. ' `

§. 22g: Tiszta-Bcrek falú; földes Ura Kis Rhédei

Rhédey Ferencz, I_zántó mezeje dombos. honwkos, lia“

ar'zálója böven vagyen, чеченцев tölgyes erdejß, ¿i

Egrés, a’ hol 8. 9. öles Eger f'ák nönek, és a’ ’l'iszáll

láboknak széjìel hordatnak , lakóssal Befurmáta vallast.

tartó Magyar-ok, kiknek köböl épi'illt Templomok, PSP’

— jok van. ‚

._ ‚ w Régenten Tisza-Bereknek nevezletett.

l 1552. lstván Mihálynak, Tyba. fìának fîä Тут-36

rek helységét Zathmár Vármegyébe Péter, és TamäS

Mestereknek, Tyba ñainak, ’s rokoninak 20o. gyrá’értl

' mindeniket négy f'orintyával számlálván z_álogba чем!‘

a’ Váradi Kápcalan elött.

1595. Balk Vajda,_ és az ¿i testvére Drágh ezel!

helység eránt lnvánnal„_Megyessi Simon Bán {ìával

pereltek'. ‘

1470. Cható Gerg'elynek rész jósaág benne Kiri

lyì adománnyal adalott.

1486. Elsö Remete Sz. Pál Szerzetebéli Reme'ék

nek vólt itten Klastroma, kiknek Drágffy'ßertalan Кн

Hódos helységét ajándékozta.

’ 25o.
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A§. 25o. ватт ßêagyar f'alú , bírtokossai: Mada

rassy, Szllágyi, l’a , gr , Löve , Se s , Li sceOsváth Lászlóné, Е25 az öjhelyi Nemze‘isîê’g, laiìkóssilai

Brei'ormátusok , köböl épített Te‘mplomok , а’ fedele-is

tsupán köböl van felrakva, máz-os tserépes t0rnya,'85.

házból ~áll , szépen Мифы!" határia , haii-om nyomásra,

tiszta búzát, tengerit, zabot, és híres‘ lencsét пакет

bövséggel , erdeje , kaszálója jó, pìattza Szathmár.

Bégenten а’ Caché/yz' nemzetséghez ‘ат-газон,

mellytöl vette nevezetét Törsökje vólt Сие/га], Eleus

Gut/z Кеды! nemböl való, a’ mint Garbólcz helység

nek lcírásában fog bizonyítatni. .

. ›
‚

‘

1421. Csáky György Székelyek Ispánnya bírta.

1427. Кии“ Jakcb Mihálytól, és Lászlótól , Ist

vármak fiáitól elítéltetett, és Gachály Tamasnak, Ta
таз ûának, mint néhai Gachaly kLaiszló, Eleus ña ma

radékának oda пением. ’

1504. 110.111 км; Jánßsnak,

156g. Messer Andrásnak, Saigay Bálintnak rész

i63zág,' v

1659. Gacsálî Horváth Istvánnak benne eg'y Ne

mes bdvarhely adanott.

1505. Gachály C'yörgy’Szâtbmár Vármegye Ki'il

döttye volt a' Rákos Mezei Ország gyůléaére.

1507. {Ugyan r¿i ,"Királyi Tábla eskiidt Bírája.

lett. . .“ `

ё. 25|. Roslíly falń, régenten Nagy- és Kis-Rosály

ra psztatott, napkelet, és éjszak I'elöl hoszsz'as apró

li‘omokos clombok, dél f‘elöl sík mezö, és a’ szép ré

хе!‘ mindenfelöl kiessítik, két-i’elé szakasztya a’ Эй’ vi
ze, melly a’ falún végigA foly, most nép'etlen, és la

» kóssi kevesen vagynak, mint egy 56 gazda, a’kik'

Magyarok, Oroszok, és Tótok, határa termékeny, rét

—  ' tye
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‘ус elégséges, erdeie bövön a’ tüzelésre , de az épi

tesre kevés. A’ Sár vize az éjszak felöl való rélzén tsi

nál egy nagy posványòs lápot, .melly a’ Szamosnak kiá

radása yidejen halakkal, egyébkor csikokkal böveikedik,

а’ közepén van egy kereken földböl tsinált ha'nyás , mint

еду 5o. lépésnyi szélességi'i, melly az ellenséget kem
lelo hely lehetett. A’.helysegnek.szinte derekán épi'ilt

volt hajdanaz azt bíró Uraságnak ékes lakó helye,

négy `szrgelelre , régi ‘vér formara , két emeletre, па

gycbb részmt meszszirì'il- hordatott termés kövekböl, az

` Udvara , а’ mint most-is látszik, nem igen nagy vólt,

az épiiiet nagysága azt elfoglalván, _mellynek mostmár

tsak romladékjait láthatni. Kétßég lëivïil ai iiosályi ка.’

’ nok 'építették , mivel', a’ mint alább Гоша!‘ laltni, |445.

Elâzt. elött már fen állott. Köri'il vólt véve mély sán

иным, mellyekben köri'il'i'olyt a’ Sa’r vize, éjszak

ГАЗ! egy Мена/61‘, és ez-is sántzokkal köri'il vétetett,

napkelel f‘elöl-ls más kert vólt, és ezt a’ Sár vize kö

ri’il (Щука, az Udvar négy szegeletein állottak négy

básiyák, mellyekböl kettö мозг-15 látható, a’ többit pe

(И; a’ háborúk leapasztották. A’ Sárna‘k éjszak felöl

jövö ágának parlyán voltak hoszszú k6 épiiletek, mel

lyrk az Udvarba tartozó Tisztek, és tselédek számárl

vóltak épïilve. Az Udvarban való béjárás vólt dél fe~

löl», a’ holott mint egy 12. ölnyi bidon kellett/bé

nenni, kif'elé menvén pedig a’ hídon bal kéz ielöl 6!

loir f‘en egy Templom, mellynek kövei innen felszedet

и}: idövel, és a’ helység közepére ugyan на!‘ Templorn

épitletett belölek, melly топ-31611, ezen Templomnak

tornyában máig-is zengen'ek az ntólsó férjfi mag nélkûl

meg hólt Kún имя" által tsináltatott két harangok

ezen f‘elírással: Kún István tsin‘dltatta. Az Штаба.

lomnak‘ Рейс vólt , melly mitsoda jószágokból állott.7 a

lább megláttyuk. Ногу a’ határán а’ Törökökkel, Ta.

мамам, 65 Kurutzokkal kemény tsatázások estek, vi

la'gos ielei a’ de'l felöl való slk mezön található puska,

és ágyu vas golyobisok. Találtattak a’ határán Diokietiá

1111s Cçászár, és más Rólnai, ’s Lengyel pénzek-is, те!

lyek az emlékezetre nézve máig-is `живут-итак. Most

a’ Kún leány ágon lévö ivadékok bírják, úgy mint na

gyobb részét’Maroth-egy-házi Marothy Ferenez 62"

gye, Károly, és Pal a’ Várba lakriak ,_a’ ‘быт: Ló

— nyay

.'\V
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nyly Gábor, Snrányî István, Becsky, Ujhelyi, Po

gány, és Bhédey jeles nemzetségek. —

Legrégibb idökt‘öl a’Kúnoknak neveztetett Rosályî
vnemïexség bírta. Мёд‘

1

 1291. Rosáli Kún Grófnak Вт helységnek leírá.

liban.  ‘

1594. Kúnnak neveitetett Rosályî Lukács Мгла

nek lemle'kezete vagyon при Urszág gyülésének vég

zéaeiben, mellyet ‘а.’ Magyarok Nikopolynál a’ Türö

kòkkel tartatott szerentsétlen iitközet мы: Budán tar

loltak , és a’ melly által а’ segedelem pénznek bésze

dése Ungh, Bereg, és Ugócha Várm'egyékben ezen

l'iosályi hún Lukácsra bfìatott. Ugócha Vármegye le

îrásaban 15. lap.

1425. Bosályi Kún Miklós, és Jakab Cháhóleznak,

¿s Kis-Náménynak lelrásában említetnek. >

l Az Ország Nag'ygyai közzé számláltattak, mert az

Огней; gy't'jlesének 1594. Eszt. Levele Lukácsot Mes

ternek nevezì, lstvánfl'y-is 21. Könyv. a’ Kúnokat Or- ‚

sza'g Nagygyainak írja. De mitsoda útakon nem tu

danke

1445. А’ Rosa'lyi Uradalom hason felénelc bírto

ltában Kusalyì Jakchy Mihály Иран. А’ Leleszi Кот‘

ventben tsak ollyan jegyzés laláltank felöle: ‚‚ Hozzá

‚‚ tartozandóji a’ ßosályi Kastëlynak, mellynck f‘ele

„ 1445. Eszt. Kusali Jakchy Mihalynak` által замен,

„ úgymint: а’, Rosályi Kastélynak (Не, él hozzá tar
„ tozandó Nagy  Kis  Ròsály , Méltelek , Garbócz, Ti

2, nza-Bees, Gachal, Koród, Milota, Nagy-Kis-Ar,

„ Fiìlesd, Kölche, Atya, Kis-Gécz, Sár, Darnó ,

‚, Nagy ~ Kia  Zekeres, Gyarmat, Matóch, Czégén,

‚‚ Zajta, Nagy  Hó_dos, Beszlerecz, Megyes, ‚ШК,

‚, Nagy  Bot- Kis ~ Pä‘lád , Sonkád ‚ Magos Liget, ст

‚‚ holy, Zalka, (Ветви, P_araznya, Jármi, Jánossi, Hó

‚д dasz, Gebe, Nagy-Kis- Kochord, Sandor, Remete.

„ zegh, Tunyog, GyörtelekefAngyalos, Csengexl;I '(li‘yu.

n 9 n



‚, 1‹0с1‚ Ura, Ujŕ'alú, Za1l1már,| 65 Zabólcli Várme

,‚ gyékbe lévö rész jószágok.“ De annak íìú ágon

lett magva szakadtával ‘

1524.` Bélthekì Drágñ'y János ezen Rosályi Urada

lomnak fì’lét Királyi adománnyal felkérte, melly al1

kor már kevesebb jószágból állott, úgy mint: a’ Во

salyi Kastélyból, ’s hoz'zá tartozandó Nagy - Kis-Ro

sály, Méltelek ,_Atya, Zajta, Ki! › Gécz, Uszka, Nagy~

Kia -Zekeres , Darnó, Gyarmatb , Nagy  Kis  Ar, Ma

tócs, Kis~Namény, Grozì , Chahólcz, Czégén, Lázár»А Darócz, 65 Homok rész jószágokból.

\

1550. A’ Drágify nemzetségnek utólsó tsemetéje

még а’ nötelen életet vìselö Drágil‘y Györgybe Ген: lé

vén , ’annak Ей ágon történhet'c'i magra szakadtával,

Kún László , Imre, Miklós, János, Domokos, és Pé

ter ezen Uradalmat, mint régi eleinknek birtokát Щи

Királyi adománnyal felkérték. A’ mint

1555. Drágff'y Gy‘órgy lnaradék nélki'il meghalálop

ván, ezen Uradalomba «minden ellen: mondás nélkiil

béikiattauak.

1 562. VMidön a' ’llìrökök Zathmár várát vinák, a’ 1516

soknak na'gy sokasága feleségeîkkel, gyermekeikkel. él

drágább értékeikkel а’ Bosályi Kastélyba bátrabb mene

dék belyet keresett, mellyet megért’vén a’ Budai Bassa,

1000. válogatott lovasokat, 65 annyi gyalogokat annak el
foglalására , ’s felprédálására küldött, die már ez elôn а’

bézárattaknak nagy szerentséjére KátayFerencz, 65 (‚6

messy Ferencz erösl` Hadi Tisztek 16o.` lovasoklxal Eger

várából Rosályba jövének azon véggel: hogy a' Szath«

шёл-1 táborból szágúldozó Törököket tsipdeshessék. A’

Törökök ezt nem tudván, ’s bátran rohanván nz erös

ségre, az Egri katonák а’ bent lévökkel szokott ‘1162

ségekkel azokat viszszá verték, de midön a’ Török lo

vasok lovaikról leszálván, а" g'yalogsággal egy forma'n

a’ sánlzokra fblhágtak, ’s annak eri‘isségeit bárdoklnl,

és f’ejszékkel leromani próbálták vólna, nagy veszede

lembe forgott a’ Rosályi erösség, hanem Kátay, él

Gémessy Hadi Tisztek a’ titkos kapun еду tsoport gy»

’ . invságot
1

"»\v\
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`lôgságot Baksay Tamásnak ‘еды-1659 alatt kiküldöttek,

kik a’ sámzokat bontogató Törökökre ~nagy rikkoltás

sal rohanwk, és sokakat levagdalván, a’ l'o'b'bicket el

штампы; , az erösségnek xornyábóI-is а’ súgár á'

gyúkat, és vastagabb puskákat reájok szcgezvén, és

sxil'o'grtvéa, az erösségben lévök többeket két száznál Ica

‚ öldösxek, _а’ kiknek fcjeikex hoszszú póznákra az Egrì

kaumak az erösség falamak fokára leszegezvén _, а’ Tö

rökök kudarczal viszazá; lértek. lstvánfiy 21. Köny‘v.

1564. Zápolya János ’Sigmund Ecsednek osu-gm

Íására meuvén, úxtyaíban azvhatalŕnábau 'ejteltm lrja

Bethlen‘. `

1G01. Kůn Gy‘órgy szabad Hajdúknak Vezére Ko

mzîromba elfogauatván ‚ hogy `megbůnmttessék_, ren

delreten. 27. Tör. Таня.

1602. Kú'n Grispárl, és Läsz'ló Becbky Györgyel

>megegygyezlel.:: hogy mind a’ kc't félnek а’ jobbágyi a’

Воздух va'mon ne fizesscnek.

4 1629. Kún Lászlónak Siqthmár Vármeg'yeî F‘ö-Ís

pánynak Bethlen Gábor Erdélyi Fejedelem az egész

Rusályi Uradalomból bé jövö Egyházi dézmát örökre

'ajáncxékozta.

1648. Rósályi’ Kúl'x István-is Битый!‘ Värmegyei

Fö-Íspány vólt. l. Rész. §._ 55. - ’

1649. Bá-ró Barkóczy Lsíszló aà Rosályi Uradalmat

à’ Kún nemzïçtséghek minden jószág‘ìval i'elkérte, de

|659. 117..Törv. так. rendeltctett: hogy Кап

lrlemzetségnek> а’ jószága leány ágon lévö ivadékinak

‘Лизка adattasson.

_ 1669. A.’ Rosályì Kastély még Ífelállott, тег} Cyu

laffy László а’ nyughatatlankodó Magyaroknak Kapi~

tánnya abbah vévén magát 1670. 1671. Eszt. a’ Szmhi

.mári Német ör`zö seregex. пиши" hyughatatlanította,I

de Gróf' Strassoldu Károly Nadi Vezér mrgszalasztván

‘ S n . ötet;



ötet", a’ Rosályi Kastélyt a’ helységgel egygyiìtt fel:

gyúifotta, "s földlg rontotta; Cyulafly 1.55210 p1d1g

Erdéîybe menedék Иду‘! `keresvé11, júwlem ná a’

ki mag öli ezer, a’ ki elevenen elfogìa kéi ezer »aller

SpanJkau PariaKassai Hadir parantsoló által téteiett.

Zempl. Várm. Lev. Tár.

А’ fillyebb nevezett Kuçali Jakch nemzPtség-is

egynéhány jeles férjfiakat nemziett а’ Magyat Hazanak.

‚ Származás'ät vette Ivankától Codun fiaiól. Mert

` `1545. lwach Mrster Pé1ern.k,'Durug fiának fia

egy részrì'il, más részröl pedig Lewkus, és Jakch Iván

kának, Codun fiának бай; Jakch helyçég era'nt туда!

kudtak egy mással: hogy печени Lewkesnek, 65

Jakchnak bìrtokában örökre maradgyon. A’ Váradi

Káptelan elött.

1400. wGyörgy Kusâli Jakchnak fia Királyi F5 Tár

nok Mester, _

А 1414. Mihály Kusali Jakchnak `fia Erdélyi Vaida,

‚ 1450. Jakch Bienes Váradi VPiispbk ‚ |ánns,és Mi'

hâllly Székelyek lspánnyi, László Szathmári Fel‘lspaiy

v t. ` . ‘ _ — -

ы

1д44. Kusali Jakch LÄszló, 65 Pém- а? Varnai iìt~

közet elött tett {Ország végezéseit Szathmár ,Va'rniegyé

nek részérröl alá irtzík, a’ hol Jak.h Mihály Erdelyi

. Vajda~i5 említtetik. l. Rés'z. 54.

_ 1471. Orosziůelységet Szaihmárba Jakch lstvafn

birta, a’ mint leírásában lzithatni.

‚ 1509. Kusali Jakçhy Andrásna'k minden 16526511!!

leweulgyi János Nádor lspányi Itélìi Mesternek, és

_ МаШнсЫпау `Györgynek ,

1524' Коса"` Jakchy Mihály jószáginak Рей; egy

része Drágfi'y Jánosnaîk, más r'része Bekényi. ßenedelt

Királyi Személyes Ílélö Mesiernek Királyi adománnyal

adattak.
‚ ’ _ Al
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A’ mi а’ Kún nemzetségel: illeti., a’ fellyebb ne

_vezeueken kívi’il,
\ l

1504. man Lukács Lász1ón11k,~1akab fiának'fia fe. . Ü

leség't'il vette Sófìát, Kölc‘ney Andrés leányát. Ennek

fia vólt / ‚

’ 1528. Kún Ko‘táárd Семён!) Zápolya. Jánosnak

hi'iséges Vezére, а’ ki ‹ - —
V

1556. Szathmár várának ostromába elesett, és

1551. Kún Jakab, a1’` ki Dorottyát,A Chernavoday

Jakab leányát házas társúl vette, mellytöl három fia

Ка: Lászlót, Kristóf'ot, és Jakabot nemzé, de az utól

sónak Mìklós fiába тара szakadott. Lászlónak реф;

1576. 1.1521611., а’ kinek,Kis-Tárkányî Boda запад `

tól шефа: László lia, és ennek Károlyi Afnnától

‘ 162g. Ismét László Sz'athmári Fö-Ispány, Domo'

kos, Péter, _György , és (вы/411 Hai. A’ három utólsó

mìndenmaradék nélkül kihólt, а’ két elsönek/is tsak

léányi maradtak, úgy mint László Fö- Ispánynak Bor-V

bála Ujlaky Ferenczné, az után Mándiné, és Anna

Melith Vidné, Domokosnak Sófia, Segnyey Jónás/ne’.

15.15. Krisrófnak `11.11 «так: шт, feiesëgë 11.-11.

zeli'iczy Katalin, ’és Lukács, fèlesége Szepessy'Sófia;

De Imrének-is Gáspár fia Pelényi ' Anna hitve‘ssét'c'il

чай egy Anna leányt nemz_é, elöször Barkóezy Lász
lónak, az után Tárkányi Istvánnak ház'as társát.l KúnY

Lakácsnak-is Péter unokájától пак egy Anna leánya

Sulyok lstvánné- maradot't, kitöl sziiletett Sulyok Pe#

‘с’ , és Katalin , Ujhelyi Jánosnak f’elesége'.

1615. Kún Annától ‚ l Barkóczyy László f’elesëgétöl

Szärmaznak а’ Báró Barkócziak. Sennyeœk. Öbilánymk;

Wécseiek, `és Gróf' Sennyey Antonia, (Ix‘róf Majláth

J_ósefnek hìtvesle. - `

_\ З 2 _ ‘А’

`
\
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A’ többì ivadékok 1659. 117. Törv. Tzik. 616526111-láltatnak. ‘ ' l

§.y 252. Nagy- és Kz's  Hódos, két Magyar falúkn

Yai" Hódos vizétöl , melly kereszti'il foly, és a’ panyán '

egy régi halastó látszik, neveztettek.

. Nagy-Hódosnak Földes‘ Urai: Becsky, Rhédey,

Maróthy , Lipcsey, és Szilágyì Urak. _.

Kîs  Hódosnak'birtokossai VBecsky nemzetség,V öz

vegy lrinyi Lászlóné, ваш Perényi Antal, és. Eötvöl

János Он!‘- ' ` \
1

_ Lakóssai Reformátusok, kìknek Kìs-Hódoson fából,

-Nagy ~ Hódosson k't'ib'c'íl épi'ílt .,Templomjok; de tsak egy

Papot tartanak. Szántó földgyeìk: Nagy-Hódosnak ha'

rom nyomásbéliek, mivel laposak, vad vizesek, a’ Túr,

és Hódos vizeinek (‚гр 16115‘, 'nem `sok veteményt ter

'menek, malakos en_leje , malma, Hódos vize hallal,

rákkal, Kis-Hódosnak f‘ôldgye két nyomásbéli, fával,

és» kövér sertésekkel bövelkedik. ‹

Ezen két heiysékegröl illyen Jel- 65 Ok-Levelekre

akadtunk: ’

1470. Cható Gergelynek Magyar-Hódoson rész

jószág adatott. _ ›

1486. Béltheki Drágffy Bertalau lelkének {161118556

géért Kie-'Hódost Tisza- Bereki Klastromhan Istennek

szolgáló, 65 Sz. Ágoston тьма: követö Remetéknek

al'lándékozta, ’s ezen kegyes hagyományt I. Mátyás Ki

rály h_elybe hagyván, határit a’_ s_zomszéd helységeklöl

megkülömböztette. `
1548. мы“; _Buryán László, ¿s Remethey l1.5

x‘incz Hódoson részt nyertek. ‘ .

1592. Károlyi Mìhálynak Kìs-Hódos egész helysége,

1601. Mez‘ö-Szentmìklóssy ’.lánosnak Magyar-Hódo

Son rész jószág Királyi adománnyal adatott.

‚ 255.
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ё. 255. Garbólnz Magyar falú, Földes Urai : Becs

Y › Nagy

11111111

, Horváth, Varady , Szalkay, Szöke Urak,

Reformálusok , épiler: Templomok ,

Papjok van, határbéh szánló földgyei három nyomas

bé11ek, földgye sovány, melly középszerůen ‘нет, er

deje kevés , piattza Szathmár.

I)

I)

v

’ß

i,

ß

I,

f)

,3

l)

Я’

l’

I,

7)

D,

7)

‚Э

l)

i)

l’

I,

I,

i)

I.’

„ gint f‘öldb'c'il tsinált két _határh

1544.. A’ (Мг/111512511 nemböl eredett Elleus nem

zetség birta, a’ mint kitetszik ezen határát me kiilöm
g

' ba'ztetiä Ok  Levélbì'jl:4 ,‚ А’ Váradi Szent Egy'háznak

'Káptalannya, Krisztus minden híveinek, mo‘stanìak

rlak , és lçenclöknek , а.’ kik ezent lálandják, üdvös

séget az Urban. Mindeneknek tudtára ezeknek ren

dével adatni kivánnyuk; hogy Nemes Yf‘érjfìak 1 és'

Mesterek, Elleus Miklósnak , Cut/:deed nemböl va

„ lónak lla magájért személyessen , Burch , JáIlOS, és

László (ìaiért рт“; а’ Leleszi Konvent

levelével egy részrôl,` más részröl реф; György, tsak

ugyan (Зубы-думы“ enf-Jim1: Едет xeslvérének fia.

elönkbe jövén élö szavaikkal egy f'ormán eléadák,

és vallák: hogy az tetszésekböl , és egyenlö aka

rattyokból., némely alább írtt helységeìket, úgy mint

Meltelcket, és Gorbolchot ollyan határ jelelesael meg

11111111111151151151.. hogy
elsö határ icl, а’ mint, elé

adák, kezdöclik Pyliske helységnek határ hányásátó’l

Zomoga pataka mellett, melly Slhyroh~Zomoga

na/f- is neveztetik, és. onan föld Вашу-1151161 két ha»` _

tár jel, egy részröl egy , más részri'il más;` es azon

Pataknak mentébe alább éjszaki rész felé a’ fankra va

go“ ‘бы’ halál‘ `jelek között mendegélvén blzonyos

Rozálból Garbólczra lef'elé vezett, azlon

Zßmvgameuen 1111111111 115211111 11111115 151111151 1111111

útra , melly

l

két ha'tár jelek, egygyik partyan egy" mlásik Pai"

tyán más, és tsak ugyan azon Z'Oflwgfmak ‚Моду

tában alól, а’ hol az Eger vizében bélolydogal. me'

ányások, közben a’ fá

n ko“ több jelelések lévén felállí‘tattak, ’s azokon men

„ degélvén béesnek a’ Sa’r vìzébe, és ottan az )Eg’er

‚, folyóját ké! részre hasíttyák, a’ mellynek fele Mel

‚‚ wleknek,` más hason fele Garbólcz helysegének та‘

„ rad, és úgy az Eger v’izé

‚, határ azon helyre, melly Gorbolch 

l .

nek közepc’n megyen a’

[сдала/1 nevez

‚, tetìk ,

Prókátorì



„ m11., a’ hol éri Байт: Péternek, él Tamásnak Ty

„ ba fiainak, és ottan mondaltak a’ halárzások elvé

„ ёешегпй, ’5 mind а’ ké: résznek esedezésére, bogy

„ ezen штаты; jelelése örökre megtartandó állan

‚‚ dóságot vegyen, a’ fellyebb eléadatlakról ezen Jel

„ Levelünket aclánk fïiggö petlétůnkkel megerössítve,

„ és betůknek rendével által vágva. Köln. lfekete Va

„ sárnapon 1544. Eszt. Bethránd Kardinál .Ur süvegel

„ Nagy  Prépost, és Tisz1esP férjfiak, és. Mesterek,

‚‚ László Fel~Olvasója, Filep Eneklôie, Gergely Kints
„ Tartója , ’s Kanonokjai Sz. Egyházunknak iídvóssé-v

g, gesen lévén. (f. p. h.) “

Ezen határbéli Levélben nevezetes Bethránd Kars

dinál Prépost, a’ ki a’ Római P_ápának attyafia vólt.

Nevezetes a’ betiiknek által vágása , melly e’kép

pen történt: Воду .111.1 ellenbe egy hártya börön (Pcf-_

gam-na) egy Ok-Levél kétszer leíratott , mind a" kel»

t6 lefelé, közben vçtettek a’ rend szerént való betük

nagyobb formaba, és шале vágattatván, egygyik felt

а’ f'olyamadónak kiadatott, másik f'ele a’ köz hitelességû

belyekben медик-вагон а’ végre: hogy ha valjaki más

'félét kóholna, а’ beti'iknek által metszése a’ кармы

mássával meg nem egyezne. Ezen -betûknek a'ltal met

Aszése a’ mostani Bankó Czéduláknak alsó végein szem».

lélhetö, mellyet имена!‘ találója ‘цеп- példájából vett.

1427. Ezen helység Kusal'i Jakch Mihálytól, él

Lászlótól, Выйти!‘ ñaitél elítélte1ett4’és Gachályî Ta

másnak, Tamás fiának, mint néhai Gachály László

'..Ellcus fila maradékának oda нашем.

1429. A’ Matuz’nay, és Ilosáli Kún nemzetségek

birták. l ` e

Ñ

1504. Kfm .111m '111111111113111 .ai Kiráiyi „мы“.

nyal megerössíttetett. ‘

_1569. Messéry Andrásnak, 1564. Zathvmár várának

Kalilßánnya vala, ¿s Salgay Bálíntnak, ’

` 1658‘



_1659. Gacsáli Horváth Isivánnak benne rész jószág

сдать. ’

|645. Kfm Lánló FaS-Ispány а’ Cacsályi мы: а’

Garbo см telekért Z'alkay Janossal, Gyöigynek Ван!

ellserélte.

. 254. Sza'faz- Berck f'alú, felemelkedet helyen

frk.~z1k_ f'oldrs Urai: a’ Mikolay nemzelség, 52060

ray, r’eley, ßoros, Uray , Nagy, Vlámiy, és töbuek,

81 házból a’ halára 2.58. hóld földböl ‘Ш ‚ fuldgye

`agyago., homokos, n héz mívelési'i', de az árviz nem

jária. k za'|ó_a a' Ligei'en. 65 Égreken, van erdeie,

es a’ M k II. y Uraknnk szölös kertyek, lakóssai Magya

rok, Het' rnzáca ‘шпал larlók, és Oláhok, mind а’

két Рейд zetnek. Temploma, Papla, Mestere.

1527.‘A’ M|kolny nemzetse'g bírta, melly Ника":

ezen le é'i‘î'il: ,‚ Щ СЬ.‹а1‹у lstvän, Islvánnak fia

n acgyuk ev lékezrlïil ‘гений; hogy Nemes .f'érjfiú My

‚, krly Jáno@ а’ maga Зайти-Беги iószágát 29. forint

„ nénzhen kib'itsájtaini töli’ink kérte, és azon pénzt

‚‚ "6|‹й› k egé~zsz~n iefizette, melly meg lévén, mi

„ azon Mikofay Jánosnak, és az 6 Domckos altyának

„ #(.lrlk pylséii'ink alatt ryugjató levelünket. Kölit

„ Pylykén Sz Oswald Király Unnepe elött való лот

„ baum 1527 Eszt. “

1559; Hnszszae'per f'olyt Рай nevi’i они‘; Biráia

‘абы, mellynek lövid foglalattya ez; ‚, Zuthmárnak

neveztrtett Nl'cholay és Клей/«5 К’ггНуЁ Kamaiának

Gróf`jr1i_azt állíiván: hogy Zárazberky Lászió, lst

vánnak fia hamis pénzeket Károiy Kiralynak neve a

lalt tsináltt "Шла, azt elfogták, és elevenen meg

égett» tték , ennrk mint hívségtelennelt Szárazbeiki,

„` 65 Syma helységeit Tamás Erdélyi Vaida, és Z011

83338

_„ nuki '_«páriy a’ Királylól felkérte; de a’ megégette

„ tett Lálzló ak биты/е, és a’ fia János', úgy Lász.

„ 16па1‹ t»~s1vé«i.~i Za'fazberky Mihály‘, Jakab., és Ja'

„ nos, istvármak fini Tamás Vaicia béiktatásának elle

,‚ п‘- mondván. a’ Za'razberki, és Symai. jószágnak bír

„ tokaíba nem botsájtották, a’ törvény elött azi {626561

,‚ v n,
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vén, hogy. László ltestvérek említett Кати-‘65 Gró’

fok ált‘al .minden törvény szolgáltatás nélki'il 15:12

sagtalanúl kegyetlen halállal végeztetetl vólna k1 e’ vi

lágból, a’ ki nem-is vólt hamis pénz ver't'i. mivel a

hoz szijkségcs eszközök nem talzíltatlak ‘náll.1, vagy

реф; házánál, hancm Бай haragból ‚ mivel egy lo

vat a’ Kamarás Grófoknak eladni nem akart, czim

borás társa'ikkal fegyvere; kézzel megfbgták, és mi~
d't'in kezeikböl kiszabadúlt, ésl a’ Szcnt Domo/:kot

Петр‘! Klastromába szökött vólna, annali-is ajram

Feltörvén nevezett Lászlót kìhúzták, az után keserves

`kinzásokkal foggatván ötet,' midön azokat ki nem ál

Мат‘, magát vétkesnek ‘шпона lenni , azéri azö

jósz’ága nent-is a’ Királyi adomány'alá ‘мы ienne.

ОС а’ Zárazbet'ek, és Syma helységeit nem-is bi1-la

egészszen, hanetn tsak felének negyed részét, шт!

négy testvérek lévén, annak f'elével felosztozkodlak.

mala f'ele pedig Mihályt, Dessewnek Бай, а’ k1 Ní

cholaz'nalf testvére vala тема". Melly elö adásikat

hogy húszad пар alatt megbizonyítsák a’ feleselö ré

некие!‘ meghagyatott. De eljövén a’ határ nap, ¿i

az állíttásivkat meg nem bìzonyíthatván, Gyügyey Ja

kab Király'embere , és .lános Pap ‘a’ Váradi Kapu’

lanból kikůldetlek: ho`gy másnak igaza Тем marñad

ván , 'I‘amás Erdélyi Va'jdát újra béiktasaák az oke'i

ìllrt'ç'i részbe, a’ kik Zárazberek, és Syma hCly’È'

geinek f'elét Mihálynak Певец’ ñának, a’ más [с]?

nek pedig három részét Zárazberky Mihálynak, 'la'

nosnak, és Jakabnak meghagyván, lannak egy M'

yed részAének bírtokába Tamás Vajdát béhelyhel'

„так, kinek képében az ö szolgája Tamás, Pálnal’

fia ielen vólt nem .a’ Prokátort vallott levéllel. df

a’ per f'olyást kezeìhen tartván, 65 akkor mind а

ké: helységnek наши-в; megjárták. Zárazberrknc'k

határi e" képpen tétettek: hogy а’ Nag- Egcrtäl kel

határ hányástól kezdvén, Süri'ín rakták a’ halár Ё“

.„ leket, mellyek Pylìske helységét eljelellyék, és шт‘

„ 'Gorbálc/z helységnek szomszédságában jöttek vólna»

l.)

I,

l)

It’

v- \>\v . — a

akko'r Elleuo Mester, Miklósnak {ìaegész a’ Тшг vizé

jig, a’ hol a’ Hadas pataka kìszakad belöle, ellent allori,

és a’ határ hánya'st nem engedte. Onnét A17/€014

helységnek határi felé f'grdulván, ke't új halál‘ ich’

п ё’
\
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_„ és a’ Nagy-Erdò’n keresztiil a’ “Ка: kereszt jegyek.

„_kel jelelvén, а‘ Vermesa'ghoz Никак, ottanis föld

„ hányásokat tévén, az uláu Zélesberck mellett, a’

„ Lyget/zcn kereszti'il Kendera tóhoz, és onnét Nog

‚, Teluk helyhez határ hányásokat hányván, és а’ Fá

‚, kat jelelvén, a’ Kir-'Eger vize mellé, a.’ hol а’ Nog

„ Egerbe béf‘oly jńtottak, és ottan a’ határ járás el

,_, végzödött. “

. Í

1562. Zárazberuky Mihály, Deseewnck fia egy

részröl, más' részröl Mylçulay László', Mihálynak, 65

T..más, Jánosnak Hai, az maradék nélki'il kiholt. János

113k , atlyok báttya, László fiának részét, és а’ Тет

plom pártf'ogói hatalmat Zárazberuk helységbe magok ’

közöir ké: f‘elé osztották a’ Váradi Káptalan elöit.

1578. A’ Mykolay nemzetség, úgy mint Gróŕ‘ Zoth.

márnqk maradéki а’ Zárazberki jószágban újra 051102

110115115. ‘ 'Y

1595. Zárazberki Kcme'ny Dìsnesnak, ezen hely

ségben rész adatott. Etröl származik a’ Mikolaival

attyafìságos Erdélyi Kcmény nemzetség, mellyböl "а

ló vólt Kemény Jainos Erdélyi Fejedelemds. `

1402. Pelseuchi Bubek Вене Nádor lspány pa

rantsolattya mellelt a’ Mikolai nemzetség egész hely

. ségbe béiktattatott.

1424. 'Csáky István egész helységet bírta zálogban.

1441. Fylpessy Mihálynak , Théty Berecznek,« és

Vetéssy Istvannak benne rész,

1454. Dabouczy Lászlónak egész helység Kîrályì

adománnyal adatott.

1500. Juliánna Aszszony, id‘c’is’bh Báthory András.

nak özvegye, és az ö Бай Báthory György . .István 65

András Ulászló Király elött viszszá adták Mikolay Ger

gelynek, Györgynek, Jánosnak a.’ Zárazberki rész jó

szágát, mellyett nevezett idös’bb Báthory András el

5051511: vólt. ‘ '

' 1555.
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1535. Ezeń ¿Ital adást Báth'ory Bonave’11túra An

.drás V1s nqly'oeu hagyta. , hanem az annyát. nem Julian

\ gnának', de Rozgonyl Katalmnaknevezi.

Y Í1545. Muchey Pál benne Királyi adománnyal részt

nyçrt. . › `

\

1547. Sokszor emìített Chá‘holyi Imrének leányi

Ей $554 nétetvén, a’ Szárazberki rész iószágban-is Dé

ikcananuk.

y 1565. Ferdînánd Császár, és Kìrály Mykqláy’sig

панда‘, és Miklóst Szárazberek helységben ú] Királyì

ldománnyal megerössitette. '

1567. Báthory Miklós Ország Fö-Bíráia ‚, ЗгЧгЩау

„ Laìosnak, Ecsed vára Kapitánnyának hiv 520155112“

__„ tyáért , klválty а’ nevezelt чай’ vozatx‘omay Маг! muta
_‚, tot: 'hív eerénység'éért azon Szárazberki rész iósza'gát Y

‚, örökbfssön aìándékoztrl, mrllyett Sdsváry Katallntól ‚

‘ „ ez elört Nagyváthy .Iános, az ntán Zfwf‘ßhely! Euz

„ János leleségétöl fejének váltsága'ban 616k árron :zer

„ zett vala.

Ä
\

16x25. “мы Kökényesdy Péter11ek,

\ ‚.

1627. Zentmártonyi Farkäs Andrásnak benne rés!

а’ -Túr vizén épültt malommal Királyi adománnyal a

'darom .
f

1664. Mikola'y Boldi’sár bírtokában I. Leopóld

Csäszár, ’s Király által meger'c'issíttnett. '

1665. Horváth` István egy telekbe, `és еду ma.

lomba,

1667. Gróf' Csáky István egész helységbe,

1750. Eötvös Jósef` egy részébe Királyi adnmány

melleu béiktattattak, de ellent mon'dván a’ Mikolay

nç‘nzetség, a’ Királyi Один‘ еЮи lefolytt perbe еп

pçlç мышц. ‘

l

S. 2551
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n §. 255. Saár egy kis f'alú a’ Saár partyán, szántó

È'Oldgye kevés, réttye bövebben van ‚ maid az egész

határját az árvíz megfuttya, a’ Homokkal közös erde

ién kiviil, két kis kiilönös er’deje vagyon, a’ Sár vizé

ben halat, csikot, és xekenös békát fognak, 22. 1162

Ь61 áll , egészszen .lárdánházi Kovács nemzetséget il

leti, Szathmárhoz egy mértf'öldnyire f'ekszik, lakóssai
Oroszok, köböl épi'ilt tsinosl Templomok, de Papjok `

d
nínts, а’ Szárazberki Templomba járnak.

IRégenten ‘a’ Sári nemzetség bírta, hanem '

1449. Scepessy t’éternek, és lstvánnak benne rész

iószág Királyi adománnyal adatott. .`

1490. Saáry Jánosnak, és Barnabásnak részére il

lyen 6l almazó parantsolatot adott Beátriks Királyné:

Beátriks, Isten kegyelmeböl Magyar, 65 Cseh Or

szágnak Kírál'ynéja, 65 Ostriai Herczegné. Tí nék

tek'minnyájatoknak, 65 különössen-is a’r Hadak Ka

pitánn'yinak, és Hadnagyinak, ‘аду azok helytartói

nak, és más akár melly renden lévö embereknek,

a’ kik ezent látandják, egésséget, 65 k'egyelmet. Mi

vel mí Tekímetes Lossonczy László Urnak kérésére,

és esdeklö esedezésére minden Nemessi bírtckait Ne

mes fnarchy Miklós Deáknak, Saáry Jánosnak, 65 Bar

nabásnak, és azoknak embereit, javait,_iószágaìt, akár

„мак, 65 azokat kîvánnyuk minden törvényrelen há

borgatók ellen az igazságig védelmezni. Azért néktek

minnyájatoknak, 65 különössen mind egygyiknek pa

rantsollyuk: hogy ezent látandván, a’ nevezett Ne

messeket, azoknak birtokit, jószágit, javait , ’s em

bereit , se személlyekben , sem iavaikban, semmiben

ne háborgassátok, él ne-is mérészellyétek a’ Mi ke

gyelmiinknekl elvesztése alatt hábdrgatnì, de inkább

azokat, és hozzáiok tartózandókat óltalmazni, és vé

delmezni kötelesek legyetek. Ezent az elolvasás után

nékiek viszsza adván. ' Költt Budán Sz. Margith iin

nepén 1490. Eszt. Beátriks Királyné (p. h.)

33333338333333333333333

1495. C'harnawoday Egyed Sári rész jószágát Maj

wzinay Miklósnak z_álegba ‘даче,

' ‘ ` ’ 1547ç

\

hol lévöket a.’ mi kiilönös védelmiink, 65 óltalmunk alá .
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1547. Chomaközy L'o'rincznek egész helység Kirá

lyi adománnyal adatovt Sáry Andrásnak kóltött magva

szQkadtával, a’ kit а’ Fejérvári Bég Arszlan erövel vilt

¢l magával, de ö akkor még éltt, inert

‚ 1552. Egernek ostromlásakor Б tôle kiildött-bé a’

várba. levelet, mellyben azt felkérte.

1651. Kállay Katalin, Perényi György özvegye,

Kállay Klára ‚ és Susánna testvéreivel , azon kivül Csa

lay László Királyi adomámyl mellett egészt helységben
béiktattak. у —

256. Нота]: Magyar f’alú, földes Urai: Járdán

házi Kovács, B01-os', Daróczy, Kanisay, Nagy ‚ Ud

varhelyî, Szijártó Nemesek, lakóssai leginkább Refor

mátusok, kö Templomok, és’ Papjok helyben', az Oro

Szok а’ Szárazberki , a’ Katolikusok pedig a’ Szathmá

ri Plébániához tartoznak, a’ honnan egy mértföldnyìre

esik, 55. házhóláll , szántó f‘öldgyei három _nyomásbé

. liek , mindenf‘éle veteményt jól teremnek, van tölgyes

erdeje Szathmár f`elé, Éger, és Saa'r vizei körůl fog

ják, de veteménnyébe kárt nem tesznek, piattza

Szathmár. '

1406. ’Sigmond Kira'lynak parantsolattya мене‘!

határiai Kis  Nemptitöl megkülömböztettek , a’ hol Ho

moÍfosnak-is neveztetik, és Hamoky Nemesek 1311161:

1449. Szepessy Péternek _, és Istvánnak benne rés:

jósz'ág ,

1462. N_ádas'di Ungor Jánosnak, és Drágiï‘y Mik

lósnak ezen helységnek fele Királyi adománnyal а

' daten.

1495 ,Charnawoday Egyed maga. részét мной

nay Mìklósnak 40o. arany forintba elzálogositotta.

1526. Derenehény Péter, Pál, Tárkányi Miklós,

Ferencz, László, Tegzes L’ászló', Simon, Sófia, Ve

téssy Márton özvegye, és Ormes Imre, henne Királyi

adomány rmellett béiktattattak. De `

1545.
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1545. A’ Der`enchényi rész, azoknak hívségtelcn

sége altal Anarchy Péternek adatott.

1640. Torday Janes, és cade Judith Anarchy

Györgynek felesége benne rész jószágot, ‚

1651. Csalay Lásvzló, Kállay Камни, Perényî

Cyörgy öz_vegye, Perényi Gabor, Kállay Klára, és S11

sánna egész helységet, y

1652. Lónyay ’Sigmund Beregh Vármegyev F5

Ispány ,

1687. K'árolyi ваша benne rész jószágot мы
adomalnnyal nyertek. '

1717. A"Tatár f’utás alkalmatosszígávall a’ Tatárok

noha a’ kör't'il való helységekben mindenütt pusztítot

tak, ide nem j'óttek, hihetö hogy а’ határái köriìl vévö

motsáros helyektöl i'éltek. `

§lh257. ‚Зайди/2 régenten falú, az után nuszta, Lá

zár, és Ноты; között, melly helyen most a’ Lazzi

пай «deje van a’ Sár Parton, ’s‘ máig-is защищать

nevezlk. . .

1406. Határi Kis- Nemphtytöl, és Homoktól meg

külömböztettek. .

1449. Scepessy Péter, és István benne részt nyer

tek. i ‘

1495. Charnavoday Egyed Matuzinay Miklósnak

egy részét elzálogositotta.

1526. Derenchényi Peil, Péter, és egyebek, kik

Ноты: alatt neveztettek , benne bé iktattattak.

részét Задай!‘ György vejének kiváltan'i engedte.

1545. Anarchy Péter a’ Derenchényiek részét- fel.

kérte , de velek pénzbe megalkudott.

155s. ne'renchényi IstvánfAnarehy Pétemél ы

b

1554.
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1 1554. Bachkay Péternek egész puszta', `a’ Milç0lá~

ra, és Homokra vezetö két так köztt lévi'i , és Ugo
tha nevezetü Vszántó FöldekkeL'és Homolc- Sa'r erde

jével ’

1651. K'áilay 1111115111111, видишь, сьыау 1.1111.

ló hitvessének, és Katalinnak, Perényi György özve

gyének megint egész ринга,

1652. Lónyay ’Sigmond11ak, Вставь Várm‘egyei

F5 ~ lspán'nak rész jószág benne Királyi adománuyal

Таити. .

§. 258. Milfola derék Magyar f'alú a’ Túr háton

f'elemelkedett f'öldön, б: nevezetesebb _Udvar ház, és

9o. egész telek van benne, a’ lakósok t’óbbnyire Refor

mátusok, régi ИЗ Templomok, Papjok, és Oskola Mes

Кекс-К, а’ Templomot, a’ mint a’ bolt hajtáaon lévö írás~

ból kitetsiik, 1667. Eszt. Mikolay Bóldi’sár, és felesé

ge Lizibon Ersébeth , 1705. Eszt. Mikolay György, és

felessége , Witkay Ersébeth ismét megújjították. Ezen

régi nemzetségnek Czimere~is, melly fen álló szarvas,

ezen bolt hajtáson ki~vagy0n f'estve. Nagy harangja't

1710. Eszt. Mikolay András Eperjesen öntette, а’ mint

' a’ reáírás mútattya. A’ külsö határa a’ kertekkel egy

gyiitt 5277. hóld f’ôldet, úgy mint: 772. hóld számò

föidet, 1565 rétet, és 78. kerteket tesznek Szánló

földgyei három f'ordúlóra vannak felosztva, a’ fôldgye

agyagos, és homokos lévén , búzát, tengerit , гонок,

tengerit, zabot. ,dinyég ter'em , а: árvíz nem 'a1-ja, ka

шайб“ elegend'c'i , еще]: а’ Szárazberek felé való, melly

alsó, és сшить erdönekneveztetik 1584. a’Terebes f’elöl

' való f'elsöközös erdö 1276. lióldnyi, nagy lzállú tölgy,

szìl, és körös fákkal bövölködik, özeket, farkasokai,

rókát, fajtyúkot, Csa'szar madárat, nyestet, mókust

mindég 1art magába. Egreibe, és a’ Piskáros vizébe

sok csikok úszkálnak, határa szélin folyó Túr vizébe

sek halat, és rákokat Роем!“ melly egy köz malmnb.

is hait. A_’ Né'mf‘thi erdö felé van hires forrás Fórdö

je, timsós, és ~lpiidör. köves, köszvény, és szem Буф

gyító, Szathmári piattza közel. `Bírjaík Ей ágon И!

tanuló fìaivalMihállyal, és Györgyel még fen léń

’ 1 _ Mykc»



Mikolav György, és Ia’ leány ágon Szodoray, Mándy,

Csanálfiy, Szirmay, Богов, Szarvady, Császy, bei).

dany, Kövér, Nagy, Pap, és МЫ; Nemesek.

A’ még most-is Ей ágon virágzó Mîknlay, való.

ban egy régi J-eles Nemes nemzetség Hazáiikban

__ 1216. ll. András Király Mikola hf'lyséßét .adta

.Merc Gróf'nak _büséges szclgálmlyáért, az adn-mányi

Levél az eredetiböl forditván e’képpen va’gyon: ,‚ А’

„ Szenlséges Szènt Háromságnak, és 0szolhata1lan

„ egy [stcnségnek nevéb'en; András [Мышей kegy 1.

„\méb6l Magyar, Dalmát, Horváth, Rama, Baez,

„ Galícz, 65 Ladomér Országoknak AKirállya örökre.

„ А’ Királyi adak( zásnak szokása aznkat a’ többiek f'elett

„ Kírály1 adományokkal megtelézi, kiket ajánl az igaz.

5, ság és a’ kkért közben ja'rúl az ö lwszszas тща

„ lattyoknak hívsége, Воду az ö ivade'kik ‘o'rvendez/fe

„.n'k hívségr‘sebben, a’ kik el'ejéni-k betsùlete.t és

„ munkássága ezifkre (На: nyitott. Tekìntvén мы sok,

„ és igen sok szolgálatit, а" mellyeket Merc Gmf. a’

„ Zapthmárba lakó Nérnevek hflységéböl nékünk f'á

„ radthatallanúl lett, az ö érdemiért bizonyos Nicho

„ la нечем-[й földet önékve, lés ö általa az ö maradé

„ kinak örökös jússalY adtuk'bírattandót, melly f'öldet

iudnì illik birzr‘nyos aszszonysággal, néhai`SaulGróf

’„ Ге1м=6д6че1 eltseréltük más (шт, mellyet a’ Cha

„ nácli v‘irnak hatalmából kivévén a’ neven-1t özvegy.

„' nek álml adtuk; 65 '('i a’ _mi .reáallásunkból 1a’ Zen

thaz’ Kla=tr0mnak ájtatosan ajándékozxa, f'elöl adván

‚‚ még 4o- gyra (_ Mark) ezüstet, a’ mellyet az elého

д zott Merc a’ többször említett aszszonyságnak {ize

‚, un а’ maga ér’ékéb'öl Ya'radon sokak elött. Azon

‚, f'ôldnek bírrókában мы‘: а’ nevezett Merc Grófot,

‚, а’ mi Per-est óldónk .lobe Erd'owrli G1óf` által törvé

nyesen bévezettettük, a’ ki azon f'öldet batár 1614‘

kel ¢l~is hafárvzta. Az elsö határ iel kezdödik nap

kvlerrö’ aznn fllyó víztöl, melly Túrnak n\‘=v«z1l¢»1ikJ

Raphael Gróf malma mellett, a’ hol két .nagy t'c'ilgy

n

vI)

О,

‚Э

’j

9)

:i érvén jön egy tóhoz, melly.Pz'«cÍ-1arusnak пи’ z e

‚, tik, és annak a’ közepe'n mégyen Nog Egre f‘e-lé _ a.'

‚ — ’ hol

fak megìeleltettek, és ottan Krìstóf Gróf'nak hatfbig'

’5 .
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. „ hol öszve ütközîk Pothcna f‘öl'dgyével, 65 onnét Не’

'„ дел’! végén a’ I/asváre határral, onnét dél 1‘616 men

degelvén öszve ütközìk а’ Némete/i helységének ha'
tárival а’ régi híd mellett, la’ honlnét Vi'szen ¿gre

mellett a’ Rafael Grófnak földgyéhez, а’ hol az Lft

mentibe egy nagy tölgy fa mellett» két hatzír hányás

hányatott. Onnét Buche f'eìé tövisses `bokmk kö'

zött ballagván, megint Rafael Gróf'nak f‘öldgyével

határoztatìk, és ottan az Egre Nícholai helységnek
marad, а’ honnét nap vnyugotra fordúlván, 52011‘

szédoztatìk Kozma f'öldgyével, e'iszak felé pedig men

vén Вис/161615’ Tercbes felé vivö útnak memébe

Tubernnak határîval, aïmég а’ Hodus vizén által

mr-nvén a’ Túr vìzéhez vìszen, a’ hol téteteìt határ

hányái Craldos Га alatt, és onnét _viszszá fordúl nap

keletre а’ nevezett Túr vìzén, mellynek fele Nicho

[а helységhez, más f‘ele Bother helységhez капо

zandó, és úgy az elsö határ jellel egygyesì'il. Ногу

редйё ezen :örvényesen tétetett adományunk, és те;

vételnek b'étellyesedése örökös eröt ve yen , és meg

álìyon sérthctetlenůl, ezen Levelet a mí képůnlb

nek petséttyével meger‘össítve többször említelt мис

nek adánk bìzonysa’gúl. Adamtt Tamás Mesternek

Fcjérvárì Prépostnak, és а’ Mí Királyi Udvari Kan

tzellzírunknak keze által, Urunk megtestes’ûlésétöl

|216. Eszt. Tiszteletre méltó, .Iános Esztergami/l’isz'

„ telendö Berthóld Kalocsaì Ersekek, Kala’n Péchi,

„ Katapán Egri, Simon'Váradi, Desö (Виши) (‚Ьь

,J nádì ,‘Wilhelm Erdélyi, Péter Györî, Robert “Ъ”.

'„ рг6т1, Jakab Váczi, István Za'grábi, Szemegyha'

‘„ zakat szerentsésen kprmányozván, Jula Nádor ls~

„ pány, Kousa Bán , Ypoche Vajdâ, Dienes Tárnok

‚‚ Meste`r, és Ujvári Fö-lspány lévén, ставшим.

„ nak tlzenkettödik Esztendejében. (p. Ь.) “
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A’ fellyebb írtt határ jelek most-is többnyíre m'eg

Yannak: Túr vize, Pislfa'ros tava, Nog- Её’: Nagy.

Eger, Vasva’re Vasvári, Némctck he'lysége Kìs~N¢n,p.

thi most a’ Némqthì halárba, Berck; Szárazberek

Hadas vize, Bothar Bat'hár helysége. ,Gróf Rajbd, Рг:

thing, 'rz/heron, az akkori bírtosoknak nevei lehènpk,

lnk közzì'íl nevezetes Рейна Kólch helységben leírat

„ tank.
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tatik. Craldos fa nem egyéb', hanem vagy Coìl'ylus

Mogyoró, ‘ищу Cornu»` Som', vagy Carpiuus rolëy la,

a’ hannét a’ Had-12 vìzén Iahal menvén `.1’~l1atar )a1-4s

Baczírhoz vezetelt, de ez idönek риф/а! шеззмщщ- _

toit', és már Mutola Hodosson ¿hat menvén ßatarral

nem határoztalik. ' ,

‚— s
1257. Ezevn Merc, Gról‘ Zothmu’mak'- is пение`

magát, flax' “так. Micholay, klm-k végsö rendfléaét

l. ñesz. §. 4. стадий‘, és,ez»ìs Zarazbn't-ltnck leila'.

sában Zathmárnak минет‘. ь: цшп Dezmér, vagy

is Dzscw, (Dender-ius) és Fylpy, az az пер.

1246. M1kolay Dezmérnek fia тега! viselte ma.

gát lV. вен Király idejében a’ Lejta vizénél‘lfrldrlk

Ó..tria1 Hcrczeggel esett verekedéabcn, a’ mint Hazánk

Krómkn'ja f-ljegyzsue. ‘ —

1272. Miltols.l Grófot,. Fylpinek Ей: Fülpölnek lo’.

írásában eléadtuk. ’

1525. [Шар Nädor Íspány Mikoláról ìllyen ítrélle.

tet hozott: „ Mi Fulep Nador Ispány, Kúnuk bíxája,

„ Zepusì, és Wjwvári Fö-_lspán adgyult emlékt-ze.

j, ti'il: под)’ Sz: Lukács ünnepe után másocL царил,

‚‚ И’ефеыеп tartatott közöns‘éges gyj'ilésünkbe, Zoth
‚, rnairl Vármrgyébe, Málhé, Akusnek iìa mìnnyajok

'„ közzül fel álván, által adá néltünk a’ Váradi Каша» `

„ [ann-ak Levelét: Воду János, Mihálynak Diena-.a на.

‚, nalik fia maga azeméllyében , 65 Merch, és László

„ testvéz‘jeyin'ek nevében, Mykola nevezrii'i, és Zolhmár

„ Vármegyé'be léyö helységének 1 egyt-cl részét й: gy.

„ ra finom ezüstért (jini argenti) 11ék.e zálcgban ká

t'ólte, ollyan ko‘iést tévén: hogy ha Urunk :zijl‘ ése

‚, йппере _uuin léendö 15. nappal' 1525. Евы» lai` nem

„ ‘пёйапёдув, te ‘at azon tíz gyrziknak két annyi kö

„ vetségébe megmarasztassrm (remáncret ). Melly

n

n

D

határ nap eljoven, nzonJáuos nevezett наш Írészé

` nek штаты nem gondoskodott, tehát két annyi

„ ban a’. печени summáig ö ellene ‘Maihé ellen ma'

,‚ rasztaltatott, a’ mint ‘а’ печени Kápmifmnak más

‚д levelében írva ‘Майами. Aìért elvégezve пабе!‘
i ` ‘ ’ й lüli 2
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1.31.3333
tük: hogy nevezett János elé hozott helységének ré

5261, a’lnaga tiz gyrából álló adósságának annyi

követségével, az az: 2o. gyra iinomi ezüstel neve~

zett Máthétól tartozìk ki'váltani alább írandó halár

napokon Wysken mí el'c'ittiink, úgy mint a’ Vizkereszt

nek nyóltzadján hét gyrán, а’ Nagy böjt közepe

után léendö nyóltzadon 1161 gyrán, és a’ Piinköid

„ után léendö nyóltzadon hat gyrán , olly mód‘dal: hOgy

‚, ha az elsì'i haiár napot meg nem állya, akkor új bi1'

„ ságot követó реп, а’ ma’sik haiár nap után ismét

‚, új ykövelséget, az utólsó határ napnak meg nem 6111

‚, sa után реф; megint két annyi. bírságot fog szen~

„ vednì а’ fìzeiésben. Köln а’ nevezeltl helyen, és

‚‚ napon 1525. Eszt. “

1526. A’ Mykolaiak küzzi’il valamellyik Sz. György

Штык-165611111: Vitéze lehetett; mivel azon társaságnak

1526. Евы. köln, az Esztergami Érsek_, sok Püspö~

‚ kök, Apá‘túr k, Papok, Szerzet'esek , ’5 maga I. Кё

roly Király altal helyben hagyatolt rend szabási (Ka

landas milítum S. Georgii) ezen Jeles nemzetségnek

Levél Tárában eredelben találtalnak. Kalandos társa

,4 ságot, Kalandostárs Deákúl Collcgát tészen. Ez ugyan

" olly kiílönös Level: hogy az Országnak. levél tárában

méltán helyet érdemle'ne; de mivel Szathmár Уайт‘

g ének esméretéhe’z nem~ tart‘ozik, közre botsájtását

e 11141111’5211111т

1559'. IMikolának hat'ári Vasváritól megkülölnböz

tettek. ‘

1404. Mikolay Ferencz Kolos- Monostori Apátúr

5611. ’

_ 1466. 111111611111111 11.11.111 K11-Nemph1n6l, és Ho

mokostól elválasztattak ’Sigmund Királynak parautlo

lattya mellett. ‚, _Bizonyság vol.: Tisztes Kelemen Zá

„ grábi Fö Esperes, és Királyi Udv‘ari Al-Kantzellár. i

„ Király embere Ravasz Mihály Mester'a’nagyobb Ki'

„ rályi Kantzelláriának különös Jegyzöje , ‘a’ kik néhai

„ Ре111еп Zalhmári Fö ~ lapán, 65 négy Zolgabírák 1.:

‚‚ veleinek út mutatása szerint, vezetvén 611er Andrä»

„ Zath
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„ zmhmár  Nempzhy Királyi várossának bfráia, ag'

„ elsö határ hányásoklól kezdvén M1kola helyvégnek

„ végére тетей, а’ |101 nevezett Andreis B116 еду ré.

gi hídat, és mallette határ hányás hogy leu: vólna'

állítona, és onnét nap kelet felé menvén két régi

шпон, а’ mellyek КБ: Namp/ztí földgyét'Mzkolai Ne

mesek helységélöl elválaézlanak, a’ hul Nemes »Mi

kolay Domokos, Lászlónak fia, maga, és osztályos

a’ttyafiainak ßzeméllyében. a’ három'elaö derék , #s

más két közben fe‘kvö határ hányásokkal „днём

уёп, a’ nevezetl helyen, а’ hol emlilelt Andxjás Bí

ró а’ régi hídat, és nevezett határ hán'yást állította,

ellent mondás’sal спец: állot, mondván: Могу az elé

hozolt régi hid , nem а’ Mlkolai helyse'gnek végén,

de Нашли! vizén, az Éger erd'c'ibe "Ы! régfnten; a’

melly állixásának megbmonyírására néhai Nagy Mél

lóságú IFejedelemneln, boldog `emlékezetïi Andrés

Király Пита!‘ 1216. Eszt. köln Jel-Levele’t elé m11-4

хана, azéri az Országnak szokása szerént, а’ neve»

ген bízçnyság, és Király embere által nékie 1:61

tetvén а’ h1! letétel, öl Nemeselckel egygyütt az el

‚, sö derék határ hányásnak egygy1kére mczit láb а“. —

„ ván, ’s az övet lekötvén, és еду maroknyx hantot

„Тег: ГеКе": tartván meg eskiìdött: hogy а’ nevezett

„ harár hányástól kezdvén, yÉgcr erde-je, ` és Na'dasd

‚‚, folyója Andr'ás Királynak Levele szerént hasít:~11á,és

‚, elmesgyélné az örököl Mikola nevezeti'i foldgyét.

Azért azon erclöt m‘inçien haszon vételévelffellyebb

íru Kelemen Ur, és Mihály Мене: többször 11eve`

ген‘ Вотойозпай, és az ö osztályos atlyafiamatli`

„ örökre bírni meg lladgyák. U

»1n-vIQ.

ьюзвнаюззвэз'ечзеаге

Н

.9)

1420. Mikolay Jakab Sz’eremì Püsp'ók Vólt

l ' 1 1

1427. lEgés'z helységet Mikolay Mïklós, Benefici,

Lörîncz, Domolcos, János, És Balás binák.

y1456. ,‚ Ütán lett Lzíszló Király Мета: МНщ-з

„ 1ау Györgynek, és Lásziórmk` tekmtvén az ö 'a1-ulg`

,‚ féle szolgálatiknak érdemeit, kivált pedíg: hogy a’

„ düllös Törökök ellen а’ KeresztényHitnek óltalmá
Т 2 y l y, érg' \

hänyásokat мыши vize az Еве’ erdeje_melle1t m`u ‘ `



„ ért, ’s Magyar Hazájokért vitézi'il, és ditsöségesen

„ hartzoltak, Nemessi `(lzimert ajándékozott, melly

„ egy pai’son ezüst mezön álló пап/55, zöld a'gót a'

„ száiába tartván:_ Költt Bécs Várossába, Sarlós ßól
‚‚ dog Asizszony Unnepe után nyóltzadik napon, 1456.

‚, Országlásának 17 nszt. Tulnjdon hagyomássára a’

~ „ Király Úrnak lstván Egri Piépost Al-Kantzella'r. “

‘lensé'géhez állottak. ’

1461. I. Mátyás Kiräly parantsolta: hogy vMikolay

Iltván Szebenbe Erdélybe lpénz verésre vigyázó Kama

rás minden hólnapba 10o. arany fdrimotr adgyon a'

Királyi asztalnak tartására. ’ —

1500. Kata Aszszony, idösbb Báthory -András'nak

özvegye, 65 az 'ö fiai Báthory‘György, lsrván, 65 A11

drás Ulászló Király elött viszsza adták Mikolay Grr

gelynek, és Jánosnak, Mihály fiainak a’ Mikolai réSz

jószágát, mellyet nevezettidöabb Báthory András 1111

talmasúl elfuglalt vólt. -

1528. I. Ferdinand Király Mikolay Ferencznek e

gész Hódos helységét, 65 а’ Kováchi pusztát Bihar

Vármegyében, hiv szolgzílattyáért aiándékozta, mellyek

ez elött nélmi Hódossi Jaákó Jaínossé ‚ 65 Ferenczé vól

tak, de egy nehány csztendök velôtt Werbewczy lslván

Mester, Thorday ’Sigmond` és György, Orsolyától.

említett Jaákó Jánosnak akker haiadon leányától ‚ az

után pedig Mykolay Ferepcznek feleségétöl erölzaltos

san elfoglalták, az után peäig az ö iussainak 561111116

vel` nevezett Werbeuczy lstván Bajonyi Benedeknèk

eladta, mivel Ногу említett Bajôny Benedek‘-, 65 Thor

day ’Sigmond hivségtelen Zápelya JánOShoZ, és a’tör‘

vényes Királlyának, és az Orszzignak nyilvánságos ‘1‘

J

1556. Zápolya János-is anion Nemes Mikolay Fe

reuez hivének Szárazbereki , 65 Symai egész rész 16516

got Sasváry Jánosnak, és Ferencz fiának hívségteleu»

aége által ajándékozta; mivel 6k Ferdinand 'Cseh 0f

szági Kìrálynak külön törekedéfét követvén, качая)’

штаны, вуау Mihállyal, és Bämry 'Bóldi‘sárra1z11h~

пай-[161116116 Várossának elégetésében . 65 elprédálá

sában~

r--J „_ ___, ‚_`›



мы" nem пай jelen vóltak, de lok ka'rokat, és fasz

tásokat a’ Zápolya.,l1ivein elkövettek. Váradon Krisz

tus Menybe menetele ünnepén. ‚`

1544. Mikolay Bóldi’sár Rómába tanúltt, a’ Бит

Ferencz Szerzetëbe állott, a’ Kolosvá1i Klastromban

Perjel vólt,~ mikor Все: a' Sociniánusok megölték, és

úgy.ezen Jeles Nemzetségnek Mártyrja-is vagyon.

1555. A’ Mikolayak Némethi Várossával а’ httaír‘

villòhgások eránt megalkudtak.

1565. 1.111111111111111 császár, é. Kin/.ly Mikelay

’Sigmo'ndot, ¿s M1klóst , ’s azaknak maradékißfs iva

dékit Mykola, Syma, és Zárazberek ввёл helységek

nek .birmkában új Királyi adománnyal megeri'issítette.

Posonyba 5. 0cm-b.

l

1574. Il. Makzzìmilián Császár, és Király Miko

lay ’Sigmondnak, Mihálynak, Jánosnak, és Ferencz.

nek JelLevele által mfîgengedte: hogy Mikola hely

ségnek haiárán Nagy-Eger, F¢rl¢es-'Pataha, Haldan

еде’, Sár„ és Nádas-Pataka vizes, és motsáros he

lytken hidakat épíihessenek, tôltéseket' tsinálhassanak, .

’s azokon az általmenö 1'1tazóktól, úgy minti’ terhe!

szekértöl négy ‚ az iires щиты két , a’ lovas , ‘(аду

gyalog щиты egy pénz vámot szedhessenek. Bécs

ben 28. Májusbnn. De midön ezen szabadsági Levél

а’ Vármegye gyïilésén közönségessé tétetett, а’ gyalog

úlazónak vám bére tsak egy Íillérre határoztatott.

~ 1664. I. Leopóld Császár, és Király' Mikolay 861

d'ì’sárt Mikola. Syma, Szárazberek, Alsó- és Fela6~ `

Fernezely, Várallya llelységeknek, NagyBánya, és

Szathmár Várossokba lévö két házainak b'irtokába ú]

K’rályi adomány mellett inegerössitene. Ostriai Bécs

Várossában 15. August.

1717 Mìkolay Györgyöt f'elesé ével, és gyerme- у

ke'vel a’ Tatárok miképpen rablot/tá el? és minö em

lékezeti'i irás tétetett e’ f'elöl a’ Mikolaì Templomban?

Ugócsa Vármegyének leirásába 25. lapon. A,



394
Щ

l \

‚ zén épített malommal
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A’ többi nevezetes f'érjfiait ринг ezen Jeles nem

Zetségnek az l. Részb'` a’ Követek, és az Al-Ispányok

között eléadänk. -

S. 259. Egal' Magyar falú, f‘öldes Urai: Szirmay

Laicav Eöl énk , Egry László, é'sPál , Uray, Когда,

Császy` Szilágyi, C=üry, Sze`rdal1elyi , Szigethi, Ud

va'h‘elyi Magos. Káuár', K_allós, és t'o'bb Nemesség,

х lakóssai Retormátusok, kiknek helyben Papjok, Osko»

_la 'Mesterek, és régi formájú kö Templomok , szántó

l földgyéhárom nyomásbéli', tiszta búzát, kétàzerest, él

ruzsot terem, réttye, legellöje kevél, Í'a'ja tïìzre, és

makkolása határjában ,' Szathmár közel piatzozása.

A’ Ей ágon~ most-is f'ent lévö Egry régi пешие“

légtöl vette nevezetét, melly '

a

1.500. Eszt. egéazszen birta, hanem

` 1566. Egry Lás'zló, és János Péternek Бай magok,

és Imre rokonoknak'rész тягачей: Egriben a’ Túr vi.

_ egygyütt [Некий váltságáért

Voâvary Jánosnak, Tamás fìának 10o. forin'tban elzá

logosították, de megìnt vìszszá foglalták, és azéri I.

Laios Király Ы‘?! W-«yay .lános Medve fia, ’s embere

‘ИМ. а’ Királyi Itélö Паши’ eleibe idéztette.

‚ 1,574. Egfy Imre Scepessy Jakabnak Ország Fö

ßirájának parantsolattya танец Egrinek наша: járal

11i akarta. . ‹ ‘

Azon Eszt. Еду L_álzló, Imre, ¿I Leök'ds, Зайц

ky Lászlónak, Miklós fìának TúrTerebessi malmál

levágatták, »zo sertésseit alattomba Egribe elhajtota'k,

és a’ÍTerebessi jqbbágyait чая‘. verették, azért l. La»
l ips Knrály Andreis F6 Ispánynak, Dienes ñának, vagy

.az ö testvérénck Jánosnak, a-kár Sarollyány György»

nek'` _avagy Majtéssy Péter-nek, és Dumboi Jánosnak

garants-olla: hagy a’ Leleszi Konventnek bizonysága'

tfégyenek. Köln Vilulban

5a Еду“! чарйёъъ “

l 1411?;
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1425. Egry Miklós Lászlónak, és György Péter

11ek fiai határját Terebesxöl határ jelekkel megkiilöm'

Пойдет} kivániák Garay Miklós мёда!‘ lspánynak pa

ŕantsolattya 1111111111, марта-ш; Pathó Kelemen Ná

dor Ispány embere által, de Gróf‘ Perényi Péternek

Terebeasi jobbägyi спец! állottak.

1426. Aìon határ járatást Egry Mîklós ismél pró

bálta, de ’Sigmund Királynak paramsolattya mellett,

mivel Gróf' Perényi Péternek azon idöben a’ Királyì

Udvarbnn kelletett mulatnia, más idöre halasztatott.

1427. Azon határ járatás ’Sìgmond _Királynak pa

rantsolatlya мы, mivel Jánosnak, néhai Gróf‘ Peré-`

nyi Péter fiának a’ Havas-Alfïildi Hadba а’ Királlyal

kelletetl: mennie, megint elmúlasztatott.

1465. Egry Imre, és Cergely ellen tanú vallagás

tétetett: hegy Charnavoday Domokosnak, é! Egyed

nek Udvari szolgáját nyílakkal megsebessítetlék, é!

két paripa lovaìkat'ôo. arany forint éröket, egy pán

tzért, ’s egyéb fegyvereket tôle eröszakossan еПиеЩеКъ

1550. Orsolya aszszonynak Pethényi, ma’skép Ba

zándì Joó Demeter özvegyének, György, Mihály, ós

Wilhelm fiainak, Anna, 65 Katalin leányinak benne

egy telek adatott.

1578. Ergry Kelemen, Miklósnak fia a’ maga ré- "

лёг Salgay Bálintnak 40o. forinton eladla, és

1585. megint 60o. forint rea’. adást vett a’ felesége

Oroázy Ersébeth Salgay Bálintól, a’ ki az Egri rész

jószágát keresztényi szánakodásból örökössön megvelte
а’ ЕЫМН Várban kegyetlen Török rabságot szenvedö

férjének szabadúlása Идеи, és

1592.v Ezen eladás Királyi megegygyezéssel jóvá

hagyaton.

1589. Egry Laí'szló, Bernard, Miklós, Jánòs, Czer

jék, é? Sandri, az Egrihez tartózandó, és néhai'Egry

` ‘ Та
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Tamás, ’s Lörincz által néhaí Miknlay Gergeiynek el

za'logcmt tt Gynt/f> r- Tò‘ígyes 65 Ру‘дсёгов líöz erdôknek

у zsza bo'cgajiáeaa Mikolay Ferenclzel, ’Sigmondnak

fiat törvéuy лей álxal meginteltók. \

'1609. Cba'hóczy Menyhárt Egriben egy telket Egry

Bernár‘dtól Törók rabságaból való. kiszabadulas végelt

öiök árron velt. ' Ц

- 1614 Salgay Камни, Bálintnak leánya, Perényi

Cábnr f'çlesége egy Nfmessi Udvar helyet, és háza!

. Egrìbven битву lelekkel Szirmay Györgynek örök ár

ron által adott. '

_ 1619‘ Ezen vétel Királyi megegygyezéssel jóvá ha.

gyatván, a’ nî-vezett rész jószágokban említett Szirmay

bythgy, ugyan Gyórgy fiával bé~k1at1attak, a’ kik, és

ez. kmk mostan élö' тамада Egry nemzelségböl leäny

- ¿gon származnak. Mert 1566. Eszt. Egry Borbála,

Eg~;y Lászlónak leánya vólt Sasváry Jánosnak felesege,

.enne-k leánya Sasváry Ersébeth Egressy Gergelyné,

mk lfánya Egressy lllona 1409. Eszt. vólt Szirmay

„мы“ hitvesse, kitöi egyen'es _ágon származnak a’

1110511111 él'c'i Szirmaiak.

\

1660. Egry lstván, László, ésrBernátb, más Ber

ná'bnak На‘ (‘Папе mondottak поп haszon vételnek,

mellyet' Miknlay István, és Ferencz az eleikkel lett

egygyezés ell n 'magoknak a’ Найти/‘6:, ée Gyàlwr

„из!“ lign endökben tn_lajdonították

1V. А’ Nagy- Bdvyai‘jìfrdaîban.

24o. Bali: elegyes Magyar falú', 156. házból

áll, s_zornszédgya keletröl a’ Gomba'al erdö, mell ve

le 'közös, lakóssai hefbrmámyk, helyben Papin , és

köbölrépi’ilt Templomuk, és O-Hitůek. kik Váßáribajár

пак ГешЫитЬа, Ma'rmarnsba, és Ugócsába ezen van az

Ország й: keresz1ül, szzíntó f'ö‘ldgyei, és réttyei igen

gazdagon teremnek. Szathmár pi'atzozása fél mértföld

yiyire,4 legcliöge, шаге! ëpületre (‘Да b_ôséggel "вуза.

. ‹ ' ’ Bino



Birtokolsaî Kállay Antal, kìnek itten szép Udvarháza

\és lakheíye идут‘, Cßászy, Kruspér, МКФ Félegyházy,

Pap,1’eley, Báró Bánfi‘y, Gáspár, Nagy, és más Urak.

Haj lanában Вадим , vagy Bali: nemzetségé vólt,

mf‘llytöl Bqtz'z ‚идти!‘ neveztetett, de annak' magvß

"Ясный/„1,

1369. Simon Нота-‘Ь Országî Bán Iy Lajos Kìrály

tól filkérte, é., a’ Megyessi Uradalomhoz tsatoha.

1578 Sîmon ищут; Bánnak az özvegye bîrta.

1592 Határj'aì igazìtattak Vasván felôl, Vasváry

Mik'óa, Tamás fia, és Насчёт, néhai Slmon Megyessi

Bán fia Кбит, választott bírák elötl.

1421 Miklól, és Simon Jánosnak, néhaî Megycs

si Bán fìának Бай bírták, kiknek jobbágyit megverte ,

i'nax'hálkat elhaitotta Vetéssy Jakab , Lászlónak fia.

1425. Simon, Jánosnak, néhaì Megyessî Bán Ей

nak ha a’> Vasvári határnak еду krészét Batizházához

foglalta. ‚ v ~ i 1

l

1455. Móricznak Megyessjf Simon fìának bírtoká

ban vólt.

1520. .Megyessy Morócz Istvánnakv-fìú maradélèa; `

»nem maradván, mint anyai ,jószágot a’ Báthory nem

zetség felosztutta.

15.48. 4Csonka heg? erdeiének, Agzúrehetye, 65‘

_ Sa’ńta Pétcr vápája rétlye‘inek hauírì Ваня, és Udva

ri helységek között igazitaltak.

1549.*A’ Gomßäs .erdeiét'öì határa elválasztatott.

1585. Bálbory Susánna, Uraì Míh'ály férjéúek ef

gész rész jószágát loco. мать“ béírta.

1 ‘ `

1604. Vasvári Béltheky Mihálynak, és Hîdy Mar

gìeh f‘eleségének régz jószág Байта , Ziuyér-Vál‘âlîyai

szölŕivel2 „ ‚ ` ‘ '

1619s



1610. Kálmnyi Mihálylwi., _ y

1657. Pálóczi Horváth Györgynek, `Bornemisza

Érsébethnek, Lónyay Menyha'rt‘özvegyének, és Peré~

nyi, Gábornak, - _

1665. Daróczy Sámuelnek,

1699. Skotka Mihálynak, és feleségének Bors

l
Máriának ,

1717. Viszoêsánylî Sándornak rész jószágok Kirá

`lyi adománnyal adattak benne.

v 241. Batìz - Vasva'ri falli, 65. házból all , Ba.

tiztól tsak еду sikzítor választya, szántó földgye igen

ió, а’ Szamos gyaltori árja kövéríti, kaszálója alkaline.

tos , a’ lakóssai egygyesi’íltt Oláhok , de Magyarúl .is

tudnak, Papjok helyben, és Templomok, birtokossaì:

Gróf‘ Teleky Ferençz, Eötvös László maradékî, Kállay,

Gáspár, .Jakó-Félegyhá-zy Uralt. A’ („на végén Ud

Чай felé vagyon `az a’ {тают , а’ melly alatt a’ nyug

hatatlankodó Magyarok, kikhez a’ Szathmárì Deákok-is

tsat'olt'ák magokat ‚ а’ Szathmári Német örzö sereg ál

и! 1672. Ева. levágattatván, temettettek, 'a’ mint

Szathmár Várossának leírásában eltêadtuk.

Régenten a’ Vasváry nemzetség bírta, а’ mellyböl

Vasváry Vitus I. Károly K'irály Káplánnya vólt:

1552. Milkoviai Püspöknek nevezte бы: XXII. Já

nos Pápa`, de а.’ Püspökség helyre nem álván,

1,555.l Nitray Piispök lett.

1542. Jelen vólt I. Lajos Király koronázâsán, és

a’ Lajos ¿des annyát elkisérte Nápolyba.

’ 1559. Vasváry Рай,

1566. Vasváry Tamás határit j-áratták.

1592. Vasváry Miklós, Tamásnak fia, Выйти},

néhaì Megyessy Simon Bán fîával а’ 'határ villongáso

kat választott bírák эта! eiitéiteték.

1426.
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1426.l A’ Charnavoday nemzetség határil:A újra já

ratta.

1429. Tanúkat vallattak Vasváry Margitli , és Do.

rottya, ’s az 6 f‘érjeik 'Charnavóday Jakab , és Péter,

azon шт Krizogon Egyházi személy, Simon János

fia, Mfgyesallyai Bán fia ellen , e's az ö Batizházi job.

bágyi ellen, kik Vasvárinak sövénnyeit ledöntögették,

ottank házokat épitettek, és a’ зайди‘) f‘öldgyeit felszán

тона .

1548. Pálf'alvai Buryán Láizlónaì, Remethey L6

rincznek , Vecsey {за/дикий, Dobozy Jánosnak, Cho

may Jakabnak, és Kákonyi Péternek benne rész ada

tptt, kik 

154g Újra határát даты, ahol Вадима; ré:

Sa'rpatalfa mellett Vasvárihoz нашем.

_ ‚ 1550. Chiammay, máskép Vasváry Jakab egy Ne

mes ülésbe, és négy telekbe, Sárközy Miklós, és Кё

konyi Péteria egy részébe Királyi adom-.íny mellett

béiktattanak. ‘

1657. Bornemisza Erse'bethnek, Lónyay Menyhért

äzvegyének, és Perényi Gábornak benne rész jószág,

1641. Daróczy „идти“: egy Nemes ülés,

' 1665. Daróczy Sámuelnek,

1699. Bors Máriának, és ваша“ Mihály férjének,

1717. Viszocszínyi SándQrnak,

1749. ваша; Sándornak, 1.6111611111., а. 11111611615l

is rész jószág adatott benne.

§. 242. Szent-Márton, 45. bázból ailló Magyar

lxelység, a’ Szamos.'parton, melly a’ déli részén vé

gig folyván hasznos malmokat bait, mezeie igen jó ter

mö, a’ Szarnos vize kövéritti, szép ёуйтбтгбззейц

52щ11тёг7 а’ pialtza égy fertály mértfôldnyire, két te

Ы‘ а; oskolá‘kra renden теми; carwzik1a’cttjbbit

— аз



’ www“
500

Gáspár Sándor, Ozoróczi Ottlik Károly, és Rácz lm

re Urak birják.

‘1569. Simon Horváth Orsz'ági Bánnak a’ Bafhw:v

nemzfet‘ség magva szakadtával l, Laìos K‘irály адапте

kom, a’ ki a' Megyessi Uradalomhoz tsatoha.

1520. Megyesallyai Morófgznak Ей maradéki nem

lévén, а’ Báxhonak magok közt мощами, mint
anyai jószágot. ` i

15'25. Hogy az Паши! útra dälò” Márványa ezer,

és Kigyós rekettye földek а’ Zent~Márfonyi határhoz

Катюша!‘ ‚ elitéltetett.

I 1614. Kovács Mártonnak benne egy telek Báthory

Istvánnak végsö rendelése, és Királyi Куй hagya's ál

‘а! adaton.

A" bìrtokosok Кбит: említetett, ’s itten lakó Ott

lik Károly igen.Jeles Magyar nemzetböl vette eredeiét.

l. Leopóld Tsászár, és кашу Ottlik György Attyának

adatott s‘zép Czìmer‘es Levelébe lazt: mondgya felöle:

‚‚ hogy „имён Nemzetségének régiségél, melly az

elsö, ’s még Pogány Magyarokxól eredvén, ’s Ke

x'eszténnyé lévén, már l. András Magyar Országi

„ Királyn‘ak idejétöl szüntelen vixéz‘haditettei által ne

„ v_ezetessé lett, "s hívségének állandóságával а’ Ке

„1 reszténységnek, az Ország Apostoli Királyinak , az

‚‚ Ostriai Felséges ßrsza'gló Háznak szentelte 520134

‚‚ latir; “опыта! megesmérvén hívséges' érdemeit ma

„ ga különös hivének Felsö Ozoróczi, és Kuhanoczi

„ oulik Györgynek, Magyar Каспий; mezei Ezere\

„ dessének, mellyekkel több Нас" tsatákban, км‘;

I)

I,

‚‚ Buda Várának megvételén, és annak ostroma’n ma

‚‚ gát megkülömböztctte, >midön a’ reája rohanó dii.

„ h'ös Pngánysággal, és annalc segítségére szîintelen

,‚ jövö sokasäggnl nem gondolván, a’ legnagyobb

' „ ЩгЬе, és fegyvereknek élei között az ellenségre olly

„ sc'rénységgel bátorsággal rnhqnt: hogy «annale-rend

„ gyeit f'elbontvän . és személlyessen-is a’ dühös ellen

„ séggel viaskodván, a‘nnak s~k vére ontása'val. ’l

u meggyözet-tetésévelJ a’ Török Zászlóval a’ várnak Го

' „ kári



‚, káxja felha'gott, ’s az utánna 16111116 С565261‘1 sens.

„ gcknek а’ gyözedelemre útat nyíLoLt , а’ 1111111 ezt fe-

„ 1616 а’ Fö Hadì Vez'ér Ван/1111.11 választó Fejedelem'

„ Ь12011у11011а. Azért'már az elöbbeuì, ’s egy ‘16116

„ ban 2652161, más lábába kardot vistió fen álló medve

„ Nemesi Czimerét, egy fejér lovon ülö, ’s velres holdas

„ 2652161 viselö Törökkcl , ’s veîe 611111 611епЬеп 1611616

‚, lSvOll ülö, ’s hegyes törét nék-e szegezö Magyar

„ ‘11162261, 65 а.’ ра12511а1‹— 1'6156 1612611 L Császári Fel

‚, séges never jegyz'c'i betüvel, ’s annak óldaláq egy

‚, csillaggal , 's f'él lxólddal megnagyobbìîotta. 05111111

,‚ Bécs Várossában, 18. August. 1668. Eszt.

’ §; 245. Kals, 25. házból 6116 kîsded falú, a’ Sza

mosnak lekervényes kerililettyébe, 65 1101111 Szathmár

hoz tsak egy fertály mértfóld, de ritka ŕmber fordúl

meg benne, azért' köz beszédbe van: Kakon и vól

tál, apró flìstös házìkókba laknak az 01052011, Udva~

riba járnak Templomba, а’ határjok szük, а’ 52а11105‹

nak árjai miatt taak vtengerit 1616111, kevés gyümöl

ts'ós kertyeikhöl élnek, f'öldes Uraì azok, kik Szent

mártont bìrják,> úgy mint: G_áspár, Onlik, 65 Rácz

Umk.` '

1382: Kún nemzetségnek egy ága birta, melly

Kaki Kúnokpak íratott, a’ mint Udvarinak 16116521

ban látnì f'o'gjuk.

w.

1548. Hogy Csonlfa ‚иду erdeje , Aszú rckeŕtye,

65 Sánta Péter vápája rétek Kakhoz, 65 116111 Udvà`

rìhoz tartozandók, 1111161161611.

5. „44. Ucfvarí, 150. 11621161 álló fam, 111111105 а’

Gombá erdövel~, melly vele `11112155, Szathmárhoz fé!

méx-‘fföld, jó búza termö f'óldgye, sqk gyümö‘l’tsösse a’

Szamos parton ‚ Magyarok heformátusok kevesen, leg

inkább egygyesůlt Oláhok 15111611, mind ‚а’ két íëìnek

:Papja„ Temploma; b1rtokossa1: Gróf' Teleky,l Báró

Vesaeléuyi, lklódy, Kastal János ’ózvegye Malatinszky

Juliánna, Gáspár, Lónyay,l Becsky, Darvay, Машу,

Scpsy„Nagy , Капа, ВошЬг6с1у. 'K

Régenten а’ 52111у611 Uradalomhoz tartozott.

`

12382.
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1582. Jáuos, Megyessy Simon Bánnak fia birta,

és tanúkat vallatott Kaki Kún Ferencz ellen, a’ ki Jal»
nosnakl Udvari helységébe a’ hídat elrontotta, egy

Идут‘! jobbágyát elfogatta, és акта!‘ torkát, ’l nyel~

"ё: elmettzette. f'

_, 1520. Ezt-îs а’ Báthoriak a’ többi Szinyéri, 6!

Megyessi jósza’gokkal felosztoiták.

1548. Határi Kalt felé megjárattak, a’ mint Как‘

nak leírásába láttuk. ’ `

154g. Hçgy a’ Gomba's erdö Udvarihoz' iaiV tartda

zik , itéltetett.

1585. Bálhory Susánnzr az [УФ/ай rész jószágát

.férìének 'Uray Mihálynak lek'ótette a' Jászai Konvent

elön.

162,7. Debreczeny Tamaisnak rész jószág Királyi

. ademán nyal adatott benne.

1655. Cróf' Bethlen Istvá'n egész helységbe 11611‘.

tattatott. '

§. 245. _Berend Magyar, és Orosz falú, 55. 11:12!

Ь61 áll , lakóssai Katolikusok , és Refurma'tusok, 16111)

nyire gelyvások, ezt egy meritö viz helynelc_ 111111160

`nítyák а’ Szamosba, melly Кем-521111 foly határokon ,

és а’ mezejeket kövéritti, földgye igen böven terem

búzát, és tengerit, réttyei kétszer-is kaszáltatnak,

Szathmár pìatzozása , ’fáia kevés, bìrtokossai a' Lónyay

’Sigmund maradélci, Darvay , Clabay, és Gáspa't

Urak. ‚  `

Régenten a’ Berendy nemzetség birta. Okolstky

Lengyel író îrja (Orbis l’olon. T. lll. p. 195.) hogy

ennek eleje eredetyére való nézye Szász vólt, és mivel

a’ Bányáknak mive'léséhez igen értett, valamely régi

Királyunk által Lengyel Országból Magyar Országrl

hivatott, Berend fi'ildgyét adományúl nyervén. Ennek

maradéki viléz ‘стенда! is tündöklöttek. _

1550.



1550. Berendy Marton Mester I. Károly Királyt .

mìdön a’ pártos Oláhok által köri'il vétetett, paiszsâ

val fedezvén, a’ veszedelemböl kimentette. 'Ihú1'ócz.

1I. Rész. 97./Tzik.

1465. . I. Mátyás Kírály Gerendy Istvánnak ‘azon

e'rdeméért: hogy Jajcza Vára alatt a’ Király ellen tö

rekcdö egy nagy testü Törököt nyilával a’_ hasán ke

resztül lött, .Nemessi Czimert adott, úgy mint: véres

mezôn szarvakkal felemeltt fél hóldat, mellynek köze

pét egy nyíl, nagy, ’s hoszszú hegyével érdeklette, ’s

f'elette arany csillagok fénylettek. Költt Jajcza Vára'ba

11. Novemb. .Ñ ' ’

1525. П. Lajos Király alatt veretett pénz Nagy

Ba'nyán, a’ Berendi nemzetségek Czimerével ezen fel

írással.: Tcmp. David. de Berend. Сати. Hivulz' D0.

az az‘. Berendy Dávidnak Aszszony-Pataki Kamarás

Gróf‘nak idejében. Schönvizner 266. lapon а’ Magyar

pénzekröl. '

1545. Gosztonyi Miklóinak egész helység,

‚вез; 5.11.... várauyai нами: Imán feieségé.

nek, Máriának Kende János hitvessének , és Sándor- ‚

házy Ferencznek rész jószág benne Királyi adornan

,nyal adattak.

ё. 246..‘Вегепс2е, Oláhúl Babosest Oláh falú,

11o. házból áll al Szamos parten, melly tér határát

~lszapjával gyakran bé önti, ngyan лёг!‘ igen ió ten

gerit, és f'üvet terem, által járó réve vagyon az Or

szág út félen NagyBánya i‘elé, a’ Szìnyér pataka itt

szakad a’ 'Szamosbm Lakóssai Oláhok, {Ь Тетр1ош

jok, Papjok, az Etény erdänek részét biriák, sok szép gyii

mölts termö lankájik, Szathmár a’ piattzok. Nagy re’
szét birják: Járda’inházi Kovács, а’ 'többiu Báró Vé.

csey Miklós, Gróf Teleky Samuel, Bá'ró Wesselényi

Jósef', Darvay СгЦъога Kacsó, és Boros Urak.

Régenten а’ Zinyéri Uradalomhoz -tartoz0tt. I

152e.



1520. A’ Báth‘oriak felosztották magok ‘так.

1609. -Csomak'ózy Péternek,

'1624. Kov'achóczy Iilvánnak rész jószág adalott

henne. `

’ _162g Rhédey Ferencz arany sarkantyús Vitéznelr,

Váraßli Vár Kapitánnyának, Bihar Vármegye Fö~ls

pánnyának, és feleségének Károlyi/ Katalinnek , egész

helység Királyi adománnyal ajándékoztatotr. ¿miek ña

1664. Gróf' Rhédey Ferenez, a’ Идея: е|бп Már

márossi örökös Fö-lspány vólt, és 1657.~ Erdél'yi Fe

jedelemnek ударными, Вегепсхей’ыггсййг v,égsó_re11

delésével a.’ Sza1i1mári Reforma'ta Oskolákra hagyta.

1681. A" Jesuviták malmával egygyi'ittelfoglahák,

mellyröl _

l1657. A1 ста; gy'ülése мы panasz щит.

1775. A’ Jesuviták elosz’laisávalv nag), része~a1~m_

rallyi Kamarára, erröl штаммы 1111111165 [Драки

sz‘állott. f

A" Идём)’ Jeles nemzetse'g eredetét vette Ада

. régi nemböl, mellyböl harmadik Királlya vólt a’ Ma.

gyaroknak.

1199.111411 0111511111111 2111111111111 F15-15111111V 11111151

származotr,_és ennek fia Jánbs, László ред}; 1502.

Eszt. unokája vólt, 1. Rész §. 121. Oklevéllel megmu.
цинк. ' ’ l

11161. 11.115111161111161 1v. B615 16111117111111511111.

'me'llyben az Egri Püspökségnek birlokaìt megerösíli,

tanúk voltak Heves Vármegyében Rédén Ада nembôl

`“116 Nemesek‘. Ezeknek maradékit Benkö Jósef‘Erdély.

leírás. I. Как. 289. lapon clé adgya; úgy mint:
'

\

Miklós Kis-Rhédéröl , és Szent - Máx-ton ~ Rhëdéröl

Rl'lédemck mondain-ttf › ‹ ‚ .

` ' 1447‘ -
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1447. Rhéday Sándor Nógrádi Követ ‘161; а’ Bu

dai Ország gyiìlésére, а’ hol Buda Vára Hunpyady

Jánosnak gondgyára bizódott.

1 552. Rhédey Ferencz Dobó Istváhnal egygyütt

óltalmazta Egert, és а’ várlák elosztásakor ö гей bíz- ‘

ták à’ Cs'abi bástyától fogva а’ szegele: toronyig való
vártát.  `

Miklósnak fia Miklós Mikutzánnk neveztetett. Uno

kája Péter Mikótza Rhédey vólt. Unokájának fia Mik

lós Dó’sa Rhédey. Unoka fiának fia megint Miklós,

kitöl Rhédey László sza’rmazott, ’s felesége vólt Bees

ky Ersébeth. -

Ettöl való származásokat a’ mostan virágzó Rhé

\dey nemzetségnek a’ Királyi ltélö "(Маг elött folytt

perböl írluk le: a

Rhédey Lászlónak Recsky Ersébeth feleségélölña

vólt Rhédey Pál, f‘elesége Sutha Anna. Pálnak hat

fìaî vóltsk, Ferencz, István, és Jxíno's, kik maradék

jokban élnek'; Pál pedig, László, és Péter magtala~

núl kimúltak. ' ' ‹ ‚ \

‚ 1566- Legîdössebb Ferencz Fia Váradi Nagy Pré

роз! vólt, hanem a’ Kalízatalan feldúlatván, és à’ Haza’

nak nagyobb része а’ 'a'tolika hittöl elrérvén , едут
hány PapjaìnkI megházassodván, ö-îs Károlyi Katalint

feleségïil vette, a’ mint Keresztúry Tudós hazánk fia

a’ Уйти“ Káptalannak leírásában 42. lap. bîzonyílttya.

1607. Szent Jóbi Apátúrságnak Uradalmával 3616

czy "Sigmund Fejedelem által megaìándékoztatolt, 65

azon Eszt. azon Feiedelemtöl Piskólt helységet fel~

kérle. ‚

1609. Abban új Királyi adomány mellett megerö

sítetett.

F3 - Kapitány, Bihar Vármegyének Fö-lspánnya, Er

délyi Fejedele’mnek K‘o‘venye.

U 1617.

Vólt akkor arany sarkantyúLl Vitéz, Уйти“ '
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1617. Felkértp Gyán , Remete, Amt, Ba? ‚ Kïite,

Ta'rcsa jószágokat 'Német Gergely'm'agva szalm. ‘мы,

Zsáka mczö várost, Bakonyszeg, Böcs helywërmt,

Kórogy, Urns, Csvkehida, Musîó, Re11gyel,`Sze11l

‘\ Kn‘ály rész jószágokat, Berencze helységéx.

' 1621. Feleségével Károlyi Katxíval végsö квас-165:

tett, а’ jószágát maradékira, az ищи óldalmâlag lévö

attyañaiŕa hagván, ’s azon Eszt. megélemedcit Когд

ban mvgbalálozovtt. Sz. Jóbon temlettetejt, а’ mint а’

Корогвбйбчёпей reáírása, és temetésérë Belhlen _Gá

burnak meghìvó Levele bizcnyíttya, a’ 1101.619: lit-'511i

vité; áÚrnak, és érd¢me~s .h'nsajinqk Inevezi.

` 1621. Ennek Fîa Ferencz, Bihar Vármegyei F5,

és` Mármarossi örökös lspány, ‘еще? ВеЦ’Цсц Drus

lllla» . ’ l l на _

1657. Erdélyi Fejedel‘err nek ‘Дании-оп, és a’

mint B'ethlfn `11. íria‘z; „-errç а’ méltósg'gra Егд

,‚ délynek n1inde11 Nfagygyaivkëzött‘legérdefn‘eäebb vólt,

‚ ‚защищен fia 1.115216, Mármwssi 1116165175

lg'pány', _az_E1,d`élyi Fejedelen‘mek Tanáxsvâsa. és $26

1ы1уй három bzéknek FöKapitám1ya maradék nélkül

‚ ‘ ь J ` -. ‚ ' `

1609. Ístvánnak mamdékîâ'lrôh. Istvän. 1685. I 652

ló. 1722. László, és ennekfìai László,l Gedeon, és Jó

sef а’ mi idönkben é‘ltck. _ _4 _'

I,

1609. Jám1snak maraïdékrìì:i 1667;"Ferenéz," Frdélyî

Fejedèlemnek Tanńtso‘ssa, Ко!“ Váŕmegyének F5515

pánnya, -’s Várának Kapnánnyg, az l dvarhéß'ì 'Svëkf

nek ЮЗ Kîrály1'~Bîráìa. E116! származnak az "Eidélyí
AImostani Rhédey Gréf'ok,l és ' ‘ y l

' ’ 1775. Jánçs, Над! Vezér, a? Magyar Nemjes Test

`örzö Serrgnek másod Kzpitánnya, n’ Mária Thexézìa

Rendjénfk Vitézze, Császári, ’s Királyi Kamarás, és

belsö Ti'tkos Tanaítsoa, az pktán

1 688.
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1688. Ferencz, klnek l'elesége Maeskássy Ersébeth,

ennek fia ’Sigmundl kinek f‘elesége Báró Wesselényì

Katalin nemzette Ferenczet, Királyi Udvarnokot, és

Taná1sost,'ki11ek Csemniczky Мёд-16:61 szi'iletett fia a’

mostan éli’i' Gróf‘ Rhédey Lajos, Császári, ’s Királyí

’valóságos Knmarás, Ezeredes, Bihar Vármegyei Её

4I'spányi Helytartó, és Leopóld Jeles Hendjének Vi~

tézze. ‘

1808-. Grófl’á lett. van jeles îll'jú testvérje Kis

Rhéclei ` Bhédey Ferencz.

ё. 247. Patóhdza, Oláhúl Pató, 14o. h'ázbdl álló

falú a’ Битов-рано“; szép kis erdeje, i6 kövér szán

tó földgye, gazdag Ш termö,l1elyei, sok h-asznot hai

tó gyiimölts‘termö lanka'jí, mellyeket а’ neák Lucas

iól neveznek az Oláhok, Szatlimzír a’ piattza, Magya~

rok, 65 Oláhok lakják, ezeknek Templomjok., 65 Рар

jok. Birják: Gróf Teleky, Báró Bánlï`y,'ßáró “взве

lényi, Darvay, -Zoltá11, Csabay, Szöke, Görög, Fülep,

Décsey', Gáspár Urak, és Pathó Anna Kún Бай/16116

uiólsó ezen a’ néven. ‚

»Régenten Magasmarthnak-is hivattatott, 65 Рай/16

nemz‘elség birta egészszen.

« 146o. Magasmarthi Pathó Istv'án Király emberének I

rieveztetett Mátyás Királynak parantsolattyába Мука

'layLászlónak részére Charnavoday Egyed ellen.

1547. Pathó Menyhért Magasmarthi rés: 1652656

ba új Királyi adománnyal megerössittetett. `

1600. Pat6l1ázán,`máskép Magasmarte'n Perényi

’Sófiának‘Zekell György özvegyéhek rész сдаю“. '

1612. Egry Анна négy telket îtten Kende Frusi

nának 25o. forinton elzálogositott. `

1665. Sánd'orházy Ferencz, 65 Thúry Susánna fe.

lesége , azonkívül Maíria Ken'de Jánosnak, ’Sófia Hor

„мы Istvánnak hitveslei , _

' U 2- 1717.
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1717. Viszocsányi Színdor ezen heIységnek> részei

be Királyi adomány танец béiktattattak.

ё. 248, Szamos'telelf 8o. bázból álló f’alú a.’ Зн

rnos keriìletébe, jó termi'î határa, lapályos f‘öldgye,

mellyet'a’Szamos vize nagyon kövérít, és azért min

deni'éie veteményt böven tercm, kaszálóî jók, Oláhok,

kiknek Templomok, és Papjok heiybe, és keve's Ma

gyarok МИНИ. Földes Uraì: Báró NVécsey, Geöcz Ki

rályi Tanátsos, Gáspár, Rápolthi Nagy, Thólnay Ki

rályi Tauáisos özvegye , Машу. .

Régemen'.’ Szinyéri Uradalomhoz тыс", és

Megyesailyai Morócz lsrvánnak Ей ágon lett magva

штаты ' ` ' ` l

’ 1520. a’ Báthoriak ‘Базой közöc мешать.

1628. Kalos 1611161111111. ,

1651. Zóltán Jókának benne rész jószág',

1655. Bethlen lstvánnak‘egész helység Kîra'lyi

adománnyal admonà

ё. 249. Ара Magyar,` és Oláh falú», 50o. házból

áll, vFöldess Urai: Gróf Teleky Sámuel, Báró Wesselé

_nyì мы’, Báró VVéçsey Miklós, Cáspár, é» Darvay

Urak. Lakóssay Reformálusok, kiknek nagy КБ. Tem

plomok ‚ Prédikátorok Kiss-lstvain Esperes , és O - Hi

ii’iek, ’s ezeknelvis Papjok, Templomok, három nyo

másra van f'elosztva liatára, gazdagon termö fôldgyei

a’ Szamos mellett, вой‘ szöiô begyei:_NagyKis-Kökiu~

не ‚ Hollós, K'rassai-Szug , Elö'- Hegy, Köz - Patek,

meilyek i6 bort teremnek, kaszálója elegendö, f'ája

ti'izre, épì'iletre közel, а’ Szamos vize mossa hata'rzít,

mellyen i6 hasznot` hajtó тайно!‘ vagynak, a’ Sn'

nyér pataka-is alatta foly ‚ Hegyein Kelcedon kövek,

és Gipsz találtatnak, Тогда nevii hegy tövébe pedi;

— а’ Nagy-1161111111611 bányát-is mîvelnek, ’s régenterril

пай/Мыс, m'ellytöl neveztetett Kéî-Kò'kz'ntséneh a"

Hegy-is. ` —

¿pq „манеры vene nevezeiét.

1298.
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1298. III. Andrés Királynak Lev'eiében сек-561)’,
és Jakab Gróf Apának Бай emlitetnck Váradi IPüspök

шить" 125. laps Azután a’ Megyeasi Uradalomhoz

tartozott. ' ’

1414. Miklós, és Simon, Jánosn'ak Megyessì _ Bán

fiának [iai tanú. „наш: `létettekz [позу Sándri Balknak

fia, Imre, és Банды‘ Béltheki Drágh Vajdának баб az

ö jobbágyikat Apában megfolzt так.

1492. Megyes‘allyai Morócz ими Margith fe1esé~

gevel királyi adomány menen Apaiœlységében 1.1111..

истец.

1610. Apay Bálintn'ak egy Nemes Uclvar` helyet

Királyi jóva hagyással Báçhory Ga’bor aja'ndékozott.

Azón E'szt. Szirmay György az Apai hegyen há

röm szölöt nyert Királyi adománnyal.

Azon Eszt. Nagy Gergely-is egy Nemes_ ülést. ‚

1516. Мечети: Apay Bálintnak, és Nagy Gergely~

nek egész Ара helysége Királyi adománnyal ,adaiotL

De

1629. Ruszkai Kornis ’Sigmund maga részét meg

миома.

1558. Zúgó-Palak, és ‚(б-Рада!‘ köztt МУЗ liget

erdŕi erántyillongzísa vólt a’ Szinyérvárallyiakkal.

§. 25o.l Jóse/‘háza elegyes Magyar, Orosz, és

Sváb falú , 125. ha'zból АН , nagy Urszág út Bex-eg,

Ugócsa Vármegyékböl Nagy~8ánya felé, nagyobb ré

szét a’ Gróf` Károlyi ház birja., de bîr benne ßáró Wé

csey Miklós Fö[spány, Gróf l‘eleky Sámúrel, Szirmay,

Tóth, és_ Kacsó; Iakóssai Katolikusok,‘ Reformátusok,

és Ó~Hìtïíek, mind a’ három rendbélieknek Templom

jok , 65 Papjok, határja három'nyomásbéli , kétszerest,

rozx'sot, tengerit, és zabot terem, földgye térséges, és

kövecses, так termö tölgyes erdeje, szölö hegyei, ’s

meglehetös Ibora , pìattza Megyes, Várallya, és Szath

már.

Régen~

\
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Régenten a’ Megyessì Uradalomlio; {ах-102011, a’

Megyessi Bánek birták, ésÍ azoknak Jósç/ Байт! vette

,neven ‘ О

1520. Megyessy Morócz Ístván‘ halála 11tán, az

Ecsedi, és Zaniszlóff‘y ágon lévö Báthorìak magok kö

zölt mint anyai jószágot felosztották.

1585. Zokolyi Györgynek rész jószág,

/

~x6og. Ecsedi Báthory Istvánnak Ей ¿igen lett та;

va szakac'ltával Csomaközy Péternek egész helység ‚

`1624. Kováchóczy Iátvápnak ‚ —

1629. Károlyi Katàl'mnak-is benne rész jószág Ki

’ rályì adománnyal adatott."

§. 251. ’AnmyosfMegyes,v térségen fekvö 26o.

vházból álló Mezö Város, ét Posta. hely , nagyra kiner

jedett. ’s minden veteményt böven termö sza'ntó me

zeìe, hasznus kaszálója, hires Gomb¢_ŕ_s, Ete'ny nevü

erdej, jó bort termö Bikk, Csiap, Ord'o'g, Boszìvr

Írárly, Kaczkó nevezet’i'í szöl'c'i hegyei; lakóssai Refor

mátus Magyarok, és O~Hitîi `Olálwk, mind а’ két val

lásuaknak fa Templomok, és Papjok van, hét Orlzá

gos vászírja esztend'c'ìnként. Szép négy szegeletü vára

volt, mfdlyet alább leírjuk. и" a* hàta'rán egy úgy

пение": Tata'ŕ domb, а’ Ra'kta `Égcr parten, melly

ты a‘z a’ köz vélekedés: [югу IV. Béla Király ìdeié

beh, midön ezen vìdéket feidúlták а’ Tatárok, itt. ta

nyáztak, az erdöre , és vizre' nézve táßorozásra. igen

alkalmatos hely lévén. Birják: Gróf Telekyl Sa'muel,

Báró Vesselényi Jósef', a’ Károlyi Gróů l1áz,és Becsky

Urak, kik Föben járó. hatalommal-is bìrnak, de ‘аду

nak több kissebb birlokosokis: Szeleczky, Eöttvös,

Darvay. Way, Szìrmay, Melczer, Kacsó , Бога‘,

_1!'‚5гу12 TóLh,Szathmáry, Теща, Sepsy_,` Fényes, Ne

mese . ‘ ‚

Régenten taak Megyesmek,l vagy Megyesallyának

вечными, hanem mìnekutánna а’ .régi vára't запад

f6!`
r
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fôldes Urai igen fényesen f‘elépítettélà, annak- ritka

nagysn'gú aranyos palotájától, dranyos elö nevét nyer

te. Gyöngyössy lstvánis Kemény Irlnosról írott Ver~

seinek 2. 1ió11yvébcn ezen Várat S‘zépnck nevezi, Ló

nyay Annának Tatár rabs'ágában lévö férje után es~

dekló zoicogását e’képpen leirván:

„ Légyen mindenemnek haracsló vászira, _

_ „ Q‘JSÓ beclsre kvllyen а’ Szép Megyes vára,

‚, Lsalt kivaltasodnak készi'ilhessen ára,

„ Hldd el :_ nem szomorít mind ezeknek ka'ra!

1278 Eszt. elött már vzíra volt, és 'Ja'kó várának

`nGv€Z?1*"tt'„Anfi1-ás .Izikó fia, Kaplonyì nembö' való

birra 'hanem olly rettenetes tselekedeire vetemedvén.’ .

11%3г lV._ Laszló koronázotr Királlyát buzogánnyával

mŕl'ülögette, ezen Felség bántásért azt elvesztette, és

M 11165 E‘délyi Vajdának, Mórìcz Mester fiának ada-l

tot! az emlíiett Király által, a’ Imint kite1szik r’ Мне:

k~zö Jel Levélböl z. ‚‚ László' lstennek kegyeln'éböl Ma

‚3 ‘ДУМ’, Dalrrát. Horva’rh Országoknak Kii‘állya». Mi

„' vel hogy vl1ívség11‘le1f1 tetteì miatt Andrásnak. Jáko’

‚‚ liínak, Kaplonyi ncmbi'il lévönek , а’ ki a’ Mi Ur

„ szágunkban, a’ m'í koronáztatálunk 1min, miriön már

‚‚ knronázott Király lettünk volna, Felségiinknek 16

„ nyességére diihössön rohanván,~buzogánnyal ninket

„ megíi`ött, 'ezen' hallatlan , és illetlen tselekedetért

„ szégyenlették minnyzijan а’ Mí Ki‘rályi szrmélyiinket

‚‚ gyalzizatos, és retlenetes verés miatt bántódva lenni;

‚, azért Mí, а’ mí O_rsza'gunk Egyhází Fö- Papjainak,

„ Zzís’zlós Urainak eleibe terjesztvén ezen tselrkedetet ,

„ egyenlö akarattal ve’gezték: hogy ezen irtóztató', 65

L, hivsc'gtelen tette miatt nevezett András, az 11111565

„ telenek szärnában írattasson , és [АН/610556 161655111,
„ (pro‘crìptus manzat) ‚ 65 mivel az ollyaml hívségte

‚‚ lenel: a’ iószágioktókis törvény szerént такты

” hak, és gyalázatos b’iintetéssel bi'intetietnrk, akar

‚‚ ink: hogy Miklós Erdélyi Vaidának , 65 Zólnrki Is- -

ì

„ р'гЕпупаК, Mórìcz Mester fia’nak , а mi hívi'inkmk,

„ é: kedvesiinknek, a’ ki gyermekségének elsö eszten

_ „ dejétöl _, a’ l‘lazának , Korenánpk, és nékiink híven

‚‚ szolgált, kivált mikor Fini/1a Nádor lspány ih_al

’ f ‚, [а -

‚ /
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,‚ rabságba .tétettünk, félre tévén minden vagyonnyát,

és szerentsének esexét, minket а’ rabságból n1egsza~

badított, említett Andrásnak bírtokai Megyea «nel

lett, a’ Zdmus vizének mentében fekvök ‚_ Jakóva'ra

nevezeti'i чём, mindert hozzá tartozandóival adattassa

nak. A’ mint az emlitett bivségtelentöl ezeket elvévén,

‚, Királyi kegyelmünkböladtuk, és megnaásolhatatlanúl

i, ajándékoztuk említett Miklós Vaidának, az ö ma

„ radékinak, és ivadé’kinak örökös, és megmásolhatat

‚, 1ап jússal birattandókat. Adatott Benedek Mester

„ Esztergami Szent Egyházra "Джим, és Budai Pré~

„разу, а’ mí Udvari AlKantzellárunk, kedvesünk, és

‚‚ hívûnk keze által. `Urunk’ 1278. Eszt. Martiusnak

‚, 7dik Kalendáján, Országlásunknak harmadik Eszt.

И

‚Э

3_8B

IV. László Király ugyan 1272. Eszt. tíz esztendö:

korában koronáztatott, Acle mivel a’ gyám attyainak

gondviselése alatt volt, országlasának idejét tsak 1274.

.Eszt. számlálni szokta volt, a’ mint több adományi le

veléböl. kitetszik. —

Ezen yMiklós Vajdának, Mórz'cz fiainak maradéki

birták „на: ezentúl, kik hol Móriczoknak` hol Mórìez

hidaiaknak, hol Megyessì, vagy Megyesallyai Bán {iai

nak neveztettek. ‚

1551. Bátliory László, Zabolchi Fö'lspán, Anna't»

Móriczhidai, és Megyesallyai Vajda Miklós fìának M6’

frieznak leányát vette házas társúl, melly Pók nemböl

erede!! , "s ezz'el n_yerte . Somlyńt, és úgy lett a’ Som

lyai Báthoriak törsöka. A’ mint Ecsednek leírásában

‘eléadtuk~

15th). Miklós Vajdának Simon unokáia I. Lajos

Király alatt Dalm'átziai, és Horváth Országi Ban volt.

1414.~Miklós, és Simon, Janosnak, néhaî Megyel

si Simon Bán fiainak бай tanú vallatást tétettek: hogy

Sandri, Balknak fìai, Imre, és Sandor, Béltbeki Dra'gh

Vajîinák ñai az ö Megyeui jobbágyaikat megfosz

И)“  '

ь

|415.
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1415. Báthory Antal a’ Megyessì Uradalomnak (‘е

lét Megyessi Bán unokájától kiperlette, ,de ехал itélet

“авт nem упаси.‘ Mert

142g. A’ Megyessì Uradalmat Sîmèm, Jánosnak,

néhai Simon Megyessi Bán fîának fia ,

1442. Móríczhidai Móricz, Sìmonnal'c, néhaì János, ‘

Bein fía Яйца!‘ fia birták.

1492. Megyesallyai Mórócz István Margith f'elesé

gével ezen Uradalmat й] Kiraílyi adománnyal leány

ágrais мыть. Vár nem említtetik, hanem tsalc

Megycssí Kurìa, és hozzá tartozandó Apa, Krassó а’

vámmal, Tóthf‘alú , Lipó, Borhid', mind а’ ké: Vares

marth egész helységek. ‘

` 1495. A’ Megyessi Várat Báthory Andrés, és Ist

ván az Ecsedi ágból hozzá tartozandóival er'c'i hatalom

mal elf'oglalták, ellent mondván Báthory Jáuos, és

Mìklós a.’ Somlyaì ágból Zanîszlónak бай a’ Jászai Kon

vent elött, mivel ezeket-is hasonló jússal illette. '

1519. Báthory [вида Nádor-Ispány, András Zath

lnárì Fö-lspány, és György Fö.Lovász Mester fìú ágon

történhetö magvok szakadtával Rozgonyi [виды Il.

Lajas Királynak гей állásával ezen jószágban testvérek

nek örökbc fogadlák.

1520. Ho‘szszas per шёл, az Ecsedi, Somlyai ‚

és Zaniszlóffì Báthory ágak сии Uradalmat Verheu

czy lswáu Királyi Személyes elött magok köztt 11:10:2

tonák, а.’ mint az I. Rész. 147. eléadtuk.

1549- Hogy a’ Gombás erdö a’ Megyessiy Mezö

‘Читай, Udvarì, és Batizi helységeknek határihoz

taiftozik, elitéltetetl. 

_ 1588. Hagymássy Györgynek _egy Nemes Udvar,

¿s négy telek benne Királyi adoma’nnyal adatott, а’

hol máx' Aranya.: Megyesnek neveztetik.

1600.
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1600. Újhelyi István, és f‘elesége Bagossy Katalin

két telvk'ne, Palkós Menyhért hitvessével Milosich En

sébetlel egy Nemes ülésbe béìktattattak.

i610. Szirmay Gyöx'gynek egy Nemes Udvar la’

Báthoriak által ezen Városba bévailatott, és Kîrályi

jóva. hagyással helyben hagyalott.

1626. Utólsó Bäthopy András 1111 maradék ¿161km

meghalván, ezen jószág -4 l

1

1636. Lónyay ’Sigmondra, akkor Kraszna, azután

Bereg Vármegyei Fö-Ispányra szállott, a’ ki Lónyay

Is‘tvánnak Báthory Katáaóî, 'Zani'ezlóffì Báthor-y Elek,

65 felesége Jakchy Arma> leáñyától sziiletett fia vala.

Ez a’ Megycssi várat újjitanì kezdette, a’ mint annak

гей írása mutatta.

1633. Pászthny Máthénak, 6'5 feleségének Chamay

Annánakbenne rész jószn'g I'eirályi adománnyail ada'

tott. '

1656. Lónyay ’Sigmondnak Warkocz Margîth fe

leségéìöl három leányi, Susánna _Bochlgay Istvánn'é,

Apnàeiébb Wesselényi lswánné, azután Kemény Já

1105116, Mafgith elöször Thclegdy lstvánné, az utáŕl

Csáky Islvánné maradt'ak, és ezen, ’s töhb jószáguk.

kai felosztozkodtak. Várm. jegy. Könyv.

1665. 11115131) С1‘61` Csa’ky I'slvánnak, a’ Zaîhmárî

Vár Fö~Knpîránriyának majurja volt а’ Sz. János 111126
nak keletì vêgîihde rosz gondviselés yalatt; тег! akár

melly iövevény minden ke'rés nélki'jl hozzá n_vúltt szé

nájához, és szaimájához, innet eredett az a’ köz mon

dás, mìdön valaki kéretleniìl, ‘аду 116111611511е11П| báu

más embeiŕ'V jószágával: Лет a’ Cstíky szalmdja!

1669. Lónyay Anna, Kemény János Erdélyi Feie

delem özvegye, a’ Megyessi Várban 'titkos gyi'îlekeze

tet tartván legaagyobb eszközlôje volt: hogy а’ Stath

má‘ì örzö Néynfapkatonaság az öszve sereglett Nemes~.

ség által а’ Gombási erdöbe _öszve kontzoltatott, 65

’ azéri
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azé‘rt az Aranyos Megyessi, és ahoz Как-$020“ jószzíga

` I'Lßopóld Császár számára elf'oglaltatott, és a’ Биат

nuirl Várhoz biratott, mig nem azt újr'a viszszá пуск‘

ték, а’ mint az [.„RésL 171. megírtuk.

1670. Maga Lónyay Anna. levelessé tétetvén Er

' délybc menedék helyet keresett, és noha `Szathmár

VarnegyeV eleget esedezett Levelei, ’s Követei вика!

ЬэтрЫс! Csáwzmál: hogy ez‘fn- különös szépségl'i, és`

êrvösség'ů Vzír az akkori háborús idökben ö Felsége

hiv-luck menedék helyéîil meghagyattasson, « de a’

Szmhmári Наш parantsoló , a’ naponként nevekedö ta'.

nvadás míatt azt tanátsosnak lennì nem itélte, az Ага

пусз Megyessi várnak -bástyzí'i puska porral elhányat

шип, földig romanauak.

1707. II. Rákóczy Ferencz támadásában a’ mi ép

Áségben mnradott-ìs, annak hadai által felgyújtatván, r

èlégcttetett.

`Mîtsoda állapotban volt elpusztítzísa elött? azt

его“ Várnak Tiszttartója Nagy Péter írásban hagyta,

mellynek rövìd foglalattyát eléadgyuk e’képpen: ~ ‘

Ezen Várnak’hátullya't még а’ Báthorìak e’pítették, `

melly kitetszik a’ három ‘sárkány fog Báthory Czimer

böl az éjszaki óldalcn lévö felsö ablaknak szemiîldökén,

alatta kimetzve lévén: Вона materna Sígz's de Lo

nía, de а’ ßáthoriak idejébe над: erösség nélkilil’ való

épůlet lehetett mivel а’ leveleiknek költébe így (‚гай

nak . Datum т Curia nostra Aranyos- Megyes 1608.

mivel már .dranyoxnak nevezik, az Aranyos palotá

nak is az ö idejekbe- fen kelletett állani; а’ többi ré-`

szeìt pedig Lónyay ’Sigmund hol építette, hol Швей]

jítattâ, és а’ Várat sántzokìcal, bástyákkal, f'elvonó

kapúkkal megerössítette. Kîtetszik a’ napkeleetiv óldzv'

qqn az ablak felsö,részén lévö metszésbì'il: S. L. D.,N.

L. Anno 1620. »melly nem egyébb, hanem: Sz'gz'ksm.

Lonz'ay Не Nagy-Lanín. A’ Vár kapú kiilsö felémìs

volt kivésve а’ Lònyay Czimer ezen гей írással: „N/lag.

‚‚ Comes Sigís. de Lonîa. Com'es Comit. Craznen. а

„ fundamentís exstruxit. A. D. 1650.

_ _ A’g
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A’ kerl'iletén ltö fallal kirakott mély árokba vizet

lehetett bévenni, az átoknak kiilsö partya vaslag tölgy

korlátokkal, a’ belsö partya pedig kemény kö fallal

volt körûl véve, a’ négy szegeletén erös bástyák.

A’ kiìlsö kapú a’ tömlöczczel, és a’ rabházzal a',

'Várnak éjszakì óldalára nyiltt, a’ kapú i‘elett а’ Tiszt

tartónak, az oldalán pedig a’ Porkolábnak, és Hajduk

nak szobái vala'nak, innent hajolván a’ déli sorra az

belsö kapú éppen közepette felettl volt kemény 116110

zás alatt a’ felvonó кара, 65 azon feli'il az ör álló to

rony legmagossabb. -

Ezen Vár volt négy szegeleti'i, belsö épülettyei

három emeletüek, ablak, ’s ajtó felei Так-530": köböl.

Alatta mindenütt erös bólt hailásos pìnczék, az

udvara közepén jó mély, és frias forrás `kút.

A’ második emeletbe val6~l1éiárás kö oszlopokon

álló f'olyosóból volt kö garádítson.

Az éjszaki szegeleten belöl volt kerîngös garádics

a’ nap nyugottí toronyba, 65 a’ harmadik emeletre,

a’ hol legínkább Lóriyay Anna Feiedelem aszszony sze

тете‘: múlatozni. Volt а’ Paradítsom szoln kif'estve

minden állatokkal , más s'zoba Parnaslus hegyével , és

а’ Nimfákkal , tûzellô kandalló benne illyen гей írásolt

kal: Memorare novz‘ssìma &q. ‚Зреэ corgfîsa Deo &c.

A’ déli soron alol volt eleség lerakó nagy bólt, szon

feliil az ebédlö palola. olly magy: hogy sok ember ked

`vére nem tsak vendégeskedhetett, de paripát f'uttatha

tort volna benne. Ott a’ Musikásoknak kiìlönös fel

helyek volt , 65 а’ bóltba lejáró ait'ts'ka, által‘ellenné

he a’ nagy Konyha, Kamara, 65 (èzakáts ház. Ez a'

nagy palota, az ö drága f‘elkészíttésére ,-és díszességé

re való nézve aranyos palotának hìvattatott, és attól

neîeztetett az egész Uradalom- is А’апуоз — M¢gy¢ui

пе . 1
f' A’ nap nyugotti , ’s éjszaki soron mind szobált,’s

köz'óttök Itis-konyhák, és némely reizek'- helyek~ is va

lának, a’ пиву tot-Doy ellenébe petlig iiveges palotna.

1702.
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1752. Báró NVesselényi Нашёл mint örökös nagyobb

részét‘a’ zálogosoktól kiváltotta, Швей halálával Fe
rencz fiára szállott, Aa.’ ki '

ь

1759. Lónyay Margith részét kezéhez vette.

d 1744. A’ Várnak felálló részeit sindellyel bé-fe~

ette. ‘

1747. A’ Várat egészszen magáévá tette, melly

most Báró Wesselényi ‚. és Gróf` Teleky részre két ielé

biratik.A

Vagyon ezen Városba egy régi puszta КБ Tem

plom-is, melly valóban igen nagy, ’s derék épi'ilet

volt , a’ kerületét Вами-Кате!‘ hijják a’ lakósok, és

hogy veras Barátok laktak Этап, azt meséllik; de nem

egyéb volt, hanem Szürke Батайск Klastroma. Szent

I_ványi a’ Klastromok Lajstromába , és Péterfïy a’ Ma

gyar Egyhá'zi gyülekezetek leírásába Megyessi, Me

gyesallyai Szi'irke Barátok Klastromát emli1ik.

15oo..1551.. 1547. Hogy a’ ищу-вып”: anva

Klastronnól fiiggött, ад Nagy-Bänyának leírásában ЕМ

adtulc. ‘

1559. Még azon Szerzet birta, a’ mint Kx‘ónikájl

bizonyíttya, az után már nints elnlékezete.

'1644. 1655. 1656. A’ Templom még f‘rn állott,

mivel annak sir bólttyába temetkeztek, és tsak 27. esz

tendi'ik ею“ vitettek мы a’ Koporsók a"vzír déli bás

tyájába.

Azok között van egy réz Корм-56 szépen Киев!"

Warkoczi Czimerrel, Sz. írásbéli sok leczkékkel, át_

kdkkal, a’I ki háborgattya, Deák reá irással, melly

Magyarúl í-gy vagyon: „ 'ltt nyugszik Tekintetes, és

‚, Nagysa'gos Margith Aszszony, Tekintetes, és Nagy.`

„ ságos Nagy-Lónyay ’Sigmond Úrnak kedves hitves-.

„ se, néharTekilntetes, és Nagyságos Nopsiczi War.

„ konz Gy'o'rgy Urnak , néhai Nagyságos Bedeghì Куй.

» "Y
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„ r Borbálától маты: leánya', niendesen1 elaludt az

„ rban 8. Decembféjtszakau. órakor, Urunk 1644.

Y „ életének 58. Eszt. . ’

Ezen “дикое: nemzetség Siléziából jött-bé az Ог

szágba , a’ Zápolya Islván felesc'gével, Hedvig Herczeg

Aszszonnyal, ’s ìdjövel nagy jószágoknak lett Urává.

A’ második Kóporsó rézböl 526реп kifeswe Ló

nyay Сайты-гс}, Sz. írásbéli sok leczkékkel, Беда reá

íra'fssal, melly Magyarúl így van: ‚‚ Тешщешев, és

`„ Nagyságos Nagy-Lónyai'Lónyay ’Sigmnnd Ur, Съё

„ szári Felségnek Tanátsossa, Beregh Vármegyének
„ Födspa'nnya, itt lelle lvégßi'zî nyugodalmáty. Majuab. _

„ élete'nek 6o. Urunk’ 1655. Eszt.

A’ harmadik Koporsó réz gomboko'n'álló, minden

гей irás nélkiîl, gyaníttatìk: hogy ßánlí'y-Ersébelhé,

Lónyay ‘Sigmondnak második f'eleségéjé.

А’ vue'gyedik Kopprsó vasból, Wes'sgelényì Czimer

rel ezen гей irással: „ Tckíntetes, és Nagyságos Wes

‚‚ selényi lstván Ur meg hala 17. Julń, élecéuek 57.

—„ Drunk’ 1656. Eszt.

ё. 252. Gò'rbed elegyes Magyar ’S Oláh f'alú` (‘61

des Ura a’ Gróf Kzírolyi ház, 6o. házból'álló, lekóssai

Reformátusok, k1k Levitát tartanak, és UH`1«i'iek, дей

szik Megyesnrk szomszéd‘ságában, térséges, 69 f'rjér

agyagos határa, három nyomábbéli, bńzát, гонок,

tengerit, és zabot terem középszeriîen f'áia van a’ Gom.

>11cm' erdì'inek egy rélzéböl, piattza Szathmár.

1458. Mórif‘z Simonnak, néhai Meg'yessi Bzín {ia'nak

ña bírta, és Kulchi helységnek еду darab erdejét Geor

bed helységéhez foglalla. Panasz tétetvén ez eránt Chf»

_ maközy Pál , és Andrés Юга! Albert Király elött, an.

nak-parantsolattyára Задний!‘ Vármegye Kyry László

Szolgabiráját kikülöette, a’ ki illyen ielemést lett а’

Yármegyének: „ hogy ö, а’ Vkiluöl illett, és szabad

„ volt, Nemesektöl, és nemtelenektöl, kivált a’ Kul.

„ ohci, és Geò'rbcdi helységcknek határossitól, é;

_„ szom
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‚, szomszéditól, mind a.’ két nemen lévŕîktöl nyílván ,

„ és alattomba szorgalmatoson kinyomozott illyen bi

‚, zonyos, és merö igazëágot: hogy igen~is а’ mim а’

„ lcgf'ényesebb Király> Urnak ‘pańasz tétetett, Mórîcz

„ Simoimak fla tselekedte hatalmasúl, és печени: hely

„ ségeknek f‘ö `halár jele а’ Zamus vlze; azért mfvel

,5 az «Подай Гбйд, és ~ex‘dö azien lúl helyhezletik ,
‚‚ igazságlalanúl foglalta-el а’ yKulch lfelységtól а’ maga

„ Georbed hclységéhez. КБ!!! Berveycn Sz Urbain

„ Pápának ünnepe után‘fötödik napon 1458. Eszt.

1585. Zokolyì Cyörgynek benne rész jószág ké;

malommal а’ Szamos vizén. " _'. ' ‘

`155,7. Lossonczi Bánff'y Györgynek,l

160g. Csomaközy Péternek, -‘

` l

1624. Kovachóczy Istvá'nnak,

162g. Károlyì Katalinnak-îs egész helyslég hel KifII‘áIyÍ, hu'l Erdélyi Fejedelem adománnyával Íadartolt. ‚1

§. 255. Scírlfò’z falú ,m41- helyen fekszik ,-150x balz
ból а“, nevezetét. vette_a’ És‘a'r-'lfj‘gfer'l ¿es Hálfta- Éger

között való "fekvésétì'jl, mellyeken а’ vármegye nagy

hiclakat tart. Vagyon nevezetes erdeje, kmellyben а’

Tána vize a’ Túlr vizé'vel egygyesl'íl, tölgy, bik, éger,

cser f'ás. Szölö hegyei Barkótza, Kapìtány, Misepa..

так, Debra , Pallaghi óldal nevezetiìek ió bort terem
nek. LvakóSSai Magyaroka‘, Rómaí, és egygyesîiltt Ka

‘отстой, `kiknek szép Templomot a’ moslanî birtokos

па!‘ attya Báró'Wécsey lstván Hadi Vezér épâttetet't,mostauiv Megyés Papjok Simsovich Antal. A"v Refor

matusóknak-ìs van nagy КБ Тетр|ото!‹; Prédikátorok

Рейсы László, és Oskola Mesterek‘. Határja rnînden

fél`e veteményt , és ió szénát terem, uagy Ország ш.

tya Bányç, Szathmár, Máŕmaros íelé , f'giss feml'ásai

a’ “Шаг. Eger szélx'n а’ hfdeg fofrás, a’szì'il‘ô hegy alart

a’ ker-ek halom szélibe a’ Szfgethi f‘urrás, á’ hol az

Uraságnak' s’zámos f'ejös tchenekböl‘ álló major-ja vagyon.

Birìà. egészézen B516 Wécsey Miklós mostaní Föls~

Pány, kinek a’ hclységnek МН végén nevezçtes n'égy sze

’‹ ’ gì'b,
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gü, három emeleti'i Kastéllya vagyon. Szathmár pia.

` Iza két kis mérti'öldnyire.

Régenten a’ Sárk'ózy nemzetség bîrta.

1447. Sárközy János volt Kövel: а’ Budai Ország

gyi'ilésére, mikor Buda Vára Hunnyady Jánosra bi

zódott.  _

1559. Sárközy Mihály каша" leányának Perényi

Gábor özvegyének az egélz helységet által adta, ma

ga рос"; Hajnácskövárat a’ Thelegdy Eusták örökös

. „мы elfoglalta, a' mint Forgáeh Ferencz írja.

1562. Ez a’ Sárközy Mihály BalogI Váránál Török

_ fogságba esett, a’ hol mivel két elökelö Török rabo

Как az el'c'itti fogadása ellen Bebek Györgynek ‘Дабы’,

а’ Fileki Bég l-laszán buzogánnyával agyba f'öbe verte,

azután sok kinzások köztt megölette, а’ mint lstvaínñ'y

írja. Kinak Ей ágon lett magva szakadtával,

1576. Sárköz helysége Báthory Miklósnak , és fe

leségének Lossonczy Frusìnának Királyi adománnyal

‹ _ adatott. De a’ béiktatása ellenrnondást azenvedvén, ’l

attól megtiàlztulván,

1579. f U„стан béiktauaton.

1610. Báthory Gábor Feiedelem й] Királyi ado.

mány mellett birtokába megerössíttetett, a' ki egy ré

!zét Kákonyi lstvánnak hiv szolgálattyáért lekötötte.

1629. Gróf Bethlen Istvánnak, Ecsedi Báthory’ ás.

nak Ей ágon lett таз“ szakadtával, mind a’ két ágrn

Kìrályi adománnyal ajándékoztatott. _

Az után birtokossai voltak:

1640. Gróf‘ Bethlen Kata, nevezett lstvánnak lea'

nya`, Albessi Zsolyomy Dávidnak felesége.

'1669. Zsólyomy, Miklós, Da'vidnak ña, kinek fe

leség'e volt Bánffy Agnes.

1680.



i 521

. 1680. Ennek leányára Z‘sólyomy Kristina-ra, Báró

Pèrényi Gabor feleségére.

1700. Erröl amé. ieányárf вы Perényì мама,

Báŕó ßarkóczy Sandor hitv'elsëre szállott.

1720. Ennek megînt leánya Báró Barkóczy Julián

ha, Báró Sennyey Pongráczné Uirta, kinek

'l hanem

1746. Bxíró Sennyey Borbálaleánya volt Báró We#

свеу Lászlóna/k l`elesége. Ennek

1774. Fia Báró Wécsey [вы-411 Hadi Vezér’, f'eled

Sége volt Thólnay Festetich Judith, ' `

1808. Kinek fia Báró Wécsey Miklós Её Ispány,

mostani birtokos.

‚ 254. Sárlf'o'z-Ujla'l‘ falú , а’ Sa'r, v'agy is' меду‘

Eger Parton, Sárhò'ztö'l vette elö nevét, 160- 11621161`

all, egés; határa térség, minden 632i-, tavaszi vete

mény't jól terem, széna termö'helye kevés, erdeje

elpusztúltt, lakóssai Magyarok Ref'ormátusok, k'kmk

nagy ltö Templomok, Papiok vagyon, és’ vegygyes t'ilt

Oroszok, ’s ezeknek is Papjok, fából épúltt Templo.

mok. Sok Zsidó-is lakja, piattza Szathmár. Birtokós

sai: Melczer, Gabátnyi, Boronkay, Ráthonyi, Szöke,

Marton, Parajdy, Seps'y, Bónis, és többek.

ведете“ az Ujlaky neinzetségbírta e'géslzszen,

l I

r

' 1490> Uilaky Úoinokos, Ujlaky István özve‘gyé‘

hek Katalinnak a’ hit részbe 20. arany forimért ezen,

helységben egy Udvar мы, 6. hóld szántó ТЕМЫ,

három ne'pes telekkel ,- és egy равна .telekkela’ 1111161

’ tásl'g z‘álogba чаше.

1552."Ц11а1‹у Sebestyén Sz'igeth Värát e'g‘ygyüti

Штатами Horváth Márkal, és a’. várból valů kiiitéseil

Vel sok kárt okgaott aäTörököknek. ‚

x 4 ' 1697s

1; 
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- ‘597. Вуегедпуеу Daróczy Feroncz, és az 5 test

vére Katalin Ujlaky Mátyás felesége, еду részét úi Ki

rályi adománnyal felkérték. l `

1516. Ujlaky Judith, Ráthonyi Mátyásnak, ’s ez

elötŕ Ujlaky Ambrusnak, néhai Márhé ñának felesége

а’ Vármegye törvény széke elött per: ìuditottfPatthian

fus'Adviga., akkor Csebi` Pogány Péter, ez elött pe

díg Ujlaky Istva'n felesége ellen: hogy а’ hit részét ve.
‚

gye fel', és a’ SárkübUjlaki‘, Adorjányi, Kis- Zaadá-A

nyi, és Kis-Kólch nevü falukbéli rész jószágukat а’

Felperesnek, mint törvényes maradéknak boisássa. ki.

Ezl a’ pèr. fïolyás Magyarúl vagyon, a"Felperesnek Pró

kátora volt Nagyìd'ay Винт, á’_ per. felvétel ki kìálf

закон, az ALperes meg nem ielent. azért a’ nevezett

rész- jószágok a’ Fel-peresnak mìndep péuz- fìzetés „а.

ki’il oda irélteren.

швы зднаьаь Horvámxmán, Máyián'ak Kme.

János hitvcsseinek, Sándorház'y Ferencznek, és. Thúry

Susán‘na feleségének rész jószág,

‘687. Serédy шарами egészI helység xïrályi

ac_lománnyal~ adatott. Ennek ~leá'nya Serédy Krìsztina

volt Kellemessi Melczer Jánosnak felesége. ' '

ё. 255. Adorjány régenten Sz. Adrián, Magyar

falú, mostani birtokossai; Báró Wécsey, Sepsy, на.

thpnyi, Félegyház‘l ММ, Melczer, Tóth, .és Daróczy

Nemesek. Lakóssai Reformátusok, Мишей helybçn Pap

jok, Oskola Mesterek, régi formáiú derék КБ Tem

.plomolß kevés Katolikusokfis vagynak, kik Sáxközre

j'árnak Templomba, a’ Túr vize keresztì'íl foly a’ hatá~

rán, szántó f’öldgye hárqm nyomásra osztalnak, женщ

nek búzát, rozsot, és t'engerit,” Шин, épülctre. fája.,

:mak termö erdeje‘, hasznos ‘дай malma a’ Túr vizén

vagyon.' `

1262. msm.. imam» кашу‘ Adrián ‘выше:
Zathmár Vármegyébe Tórna telekért Ugocha Убит:

gyébe lévöért Nedével `I‘v’lunkách fíával, az most is fen

- álló

_ \

Í



álló Gewdïn nemzetség élejével eltserélte. Ugócs. Es

méret. 148. lap.

Azután az Adoriányì nemzetség birta, a’ melly

Simon Megyessi Bánnal_ hajdan egy nemböl спаси,

„а’ mint ala'bb года!‘ lámi.

1415. Adorjányi Иран, Demeternek Hay, János`

{ìának nevével-ia, úgy alkudott meg liávhonyi Tamás

-sal , a’ maga vejével, Ráthonyì lstván ‘Ми/ад és az б

Benedek testvérével: hogy mivel említett RáthonyìTa

más Adorjányi lllonát, печени Jánosnak leányát há

zas társúl vene, ha nékie, és “по: fìának Ей mara

déka nem lenne, az egé‘.~z Adoriányi helység, és 0l.

táios-Lövei'i nevezeti'ì puszta. Ráthonyi nemzf‘tségre

szállyun, а’ Váradi Káptalan elött. Tamás Prépostya,

László Fel~01vas¢’_>]'a, és а’ Káptalan Fö~Helytartója

Domokos Kintstarlója lévén. A’ mint’

1466. Ей ágon magva szakadván Adorjányi János

‘nak, László, és lstyán, néhai Móricznak, Megyessi

Simon Bán Яйца!‘ fìaì, mint Adorjányiakkal egy tör

sökböl eredett vérek Adorjánt Mcgycsally'ai kerí'iletben

{Ни/б heiyééget mellékes örökösödég jussán elŕ'oglal'

tzík. Perben idézték'öket Rálhonyi Mihály , és János ,

Tamásnak Adorìányi lllonától, eléhozott'lánosnak, Der

meter fiának leányától szililetett {iai az 1415 Eszt. lett

egygye'gésnél fogva. Végre niegalkudtak, és Adorjá‘ny

helysége a’ Ráxhonyi nemzetségnél , fs annak mind a'

'Hét ágon lévö maradékinál úgy hagyatott meg: hogy

ha a’ Megyessi Simnn Bánnak maradéki ez eránt per

'újjítást kezdenének, azonnal mint' bai vîvásban ì'igye

veszettek a’ hatalmaskodás‘nak dîjjában marasztaltassau

mak (in succubìtu duelli-facu' potentidlìs remanerent)

"а" Váradì Káptalan elöít, Balás Prépostyn, Péter Fel

Olvasóia, Berecz Kintstartója lévén.v Innét Мнений‘

‘az is: [ищу итаценпг írásnak módját a' Рейка!‘ а’
VWfagyeu‘ marasztalni szóból "как.

147.5.. Tiszt. Várady Péternek'Vâradî Sz. Egyház

Kënonokjánäk, és~ Zent-Jóghi Ap‘äturság‘ Kormánypzöi

` X z _ Ива!‘

\

`
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janinak ts‘elédgyeît kegyetleni’il meg‘zerték az'Ádorjá

nyiak, ’s azéxt ‘ .

1476. Eszt. 15o. NemeSekkel esküdnìek Канск"

a’ Leleszi Konvent elött: hogy ártatlanok.

1488. «Báthonyì Ferencz, és Cyörgy, néhaì М?

hálynak Бай, és testvér húgok Margíth aszszony, Do

bay Györgylhitvesse I. Mátyás Királynak adományi

levelen1ellett,e'gész Adorjány helységbe Vetéssy Márton

Király embere', és László Pap Kolosmonostori Ковчег“

A nek bìzonysága‘által béilnattattak, senkì ellenek nem

mońdván. Nevezetes ezen Királyi_ Adományba: hogy

1 Mátyás Díts'c'i Királyunk Bécset, és (Знай: megvé»

vén Czimjébe magát Óstrl'ai Fejedelcmnck дна.

. 1495. II. Ulászló Király jóvá hagyta a’ Rálhonyì

nemzetséghek Simon Megyessi Bán maradékival Ador~

jány helysége creí-nt 1466. lett egygyezését. Köln Bá

chon Sz. Tamás ünnepe után harmadik napon.

1551. Ráthonyi Gáspárn'ak, és Pzilnak: hogy Adm'.

jányról nevezhessék magokat Királyi engedelem, моя

‘kìvi'íl Berendy Györgynek , Sárköz- Uilaky Pélcrnek,

és Jánosnak Adorjányba rész jószág Királyi adomán

nyal adatott. '

§. 256. Avns~ Újva'ros, jó ' `r’endiì Mezöyaàros еду

tágas völgybe а’ Megyessi, és Uivárosli- hegyek nap

keleti óldalába, Reŕ'ormátus Magyarok Iakj-ák, kiknek

köböl épülrt szép Templomok,1ornyok~nàgy haran.

gókkal., és órával , Prédikátorok Técsy Пейте]. а’ vi

déknek Jegyzöìe ‚ van Oskola шпоры: 185. házból

ё“ az Avasságnak anya várossa. S011 erdej'e а’ lapos,

és hegyes részeken, t'c'ílgy, eser, musdály, és hik ШК

' ból álló. Szölö termö dombjaì: lPiacz . Virág, Dióg,

Fövény, Balocz nevezetïiek, Becsky Uraknak neveu

tes níbla szölöiök .jó мы bort teremnek. A’ Tána vi.

ze Partyán két мы gazdagon termö földgyei, jó sté

na tsìnáló helyei, fris forrásolkból ivó vizei. Esztenl

döben еду vásár “На benne Ur napkor, mellyben az

.dvassi pillangós Oláhv шт‘: kivasrott ìngekbe ¢lö ál

. lanak
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lanak a’ Zaulfátáltm. Van a’ Városnak ió hasznot

hozó vízi` malma а’ Tana vîzén, és a’ Városba fcntl

álló szabad korcsrnája. Földes Ural: Gróf Teleky Sá.

— muel, Báró Wessclényì Jósei‘, Grói‘ Barkóczy Ferencz,

Gróf’ Károlyi ház, Gróf‘Kornis, Wécsey , és Bánfï’y

Bárók, Becsky, Irinyi, Rápolthi Nagy, Kállay, 35505

ly, Darvay, Linkner, Dobay, Gáspár, Ajtay, Mel

çzer, Mándy, Kanisay, Jármy, Qttlik, Cseh Urak.

1422. Újvárossy János Deák, és Dienes lLossontzzî Ä

Bánnak Бай bírták. Az attyok volt László4 Szörényi '

Bán, мама Király aszszonynak nagy hive; Dienes,

'vagyl má‘sok szerént Desö fia, `

1458- Volt Erdélyi Удав, mîkor a’ Törökök Er»

délyböi nagy prédával hazafelé mennének, a’ hegyek

szorossain röket megtámadta, 65 t't'ilölt а’ prédának na.

gyobb részét viszsza vette. — '

1520. Á’ Zínyéri Uradalomnak tartozandójî közzé

>`11.111111411111011, és' Megyeßanyai Morócz Iswánnak на

ágon lett magva szaltadtával Báthoriak, mint anyai jó

Szágot magok között felosztották.' I. Rész. 147.

1585. Báthory Susánna, Nemes Uray Mihály Fele

ßége Újvárosonegész rész jószágát “темп férjének

1000. forintba béírta a’ Jászai Konvent elött.

_1622 Kákonyi Istvánnak,

1

1655. Lónyay ’Sigmondnak rész jószág benne,

.1655. Bethlen Istvánnak .egész helység ('a’ hol"

már Mezöva'rosnak nevezietik v

‚ 15541. Paczóth Jutlîthnak Sennyey .Sandor биа

gyének rész, .

16997. B0rs`Máriänalt Szkotka Mihály feleségének.

„is Vrész , ` — _ - y .

1717. Yiszocsányi Sándornak,

' - — ` 1779”

r ‚
`
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1779. Gróf` Károlyi Antalnak-is "rész .ïószág benne

Királyi adornánnyal adatott.

§. 257. Ró’swPallag, ‘аду Parlçxgh,` Gláliúl Pn'

Iog , Oláh f'alú , ez el'c'itt a’ Domb alatt feküdt rende:

sorba a.’ Trina viz memében, de a" háborús’, és Pes.

‘ tíses idökbcn kipusztúlván Magyar lakóssaì Ujvárosba,

’s Köszeg-Remetére kölröziek által, és osztán az ОМ

hok megszállották, és mivel 6k a’ lapos Fôldön való

lakást nem шить, dombokon szerte széjjel épitet

tek teiek földeiket minden erdejeket kiírtogatván ió

szántó нашем, és kaszálókat „шаман. `Kies helyen

fckszik, az egész Аида‘! helyse’ ek kilátszanak innen.

Földes Urai: Gróf Teleky, a’ ärói' Károlyi ház, Gról'

Kornis, Gróf' Barkóczy, Báró Bánfl‘y, Báró Wécsey,

Báfó Wesselényi.' Báró Huszszár Antalné, Gáspár,

Irinyí, Becsky, Машу, Geöcz, Lónyay, Melczer, B0

ros , és Winkler Urak. ` ‘

nageur.“ a’ Jeles Parlaghy nemzetség birra, melly

nek nevezetes f‘érjfiait a’ Sunnycssi pusztának leirá

sa'ban §. 11. eléadtuk.

Róîsa el'c'i nevét Parlaghy Ró’sì leányzótól vette,

_ Мне}: Ferencz nevi'i attyának Várado’n Zápolya János

4 {arantsolauyából feje vétetvén, banattyába hajadou

. orában megbólt. 11.

\

1551. 'A’ Ей ágon lévö Parlagbiak kif‘ogyván;

1557. Somlyai Báthory István Ró’la--Parlagot a’

Bálhoriak Avassì iószágához tsatolta Zápolya János б:

vegyének y jóva hagyásával.

. - 1585. ßáihory 5111.111111., may Машу гёгдёпеь a’

Szinyér-Várallyai jószággal béírxa a’ Jászai Konvent

elôtt.

y 1655. Bethlen lstvánnak egész helység Királyi a

dománnyal adatott.

§. 258. K'o‘szeg-Remete Magyar falú, nagy don1~
bon SZéP vr'mdlw szedett 51. ha'zokkal, lakóssai Refor

шаш
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m'átusok, Templomok, Prédikátorok van, îparkodó

gazdák, szántásból , vetésböl, szölö mivelésböl élnek,

szép erdejek', mind а’ hegyeken, mind a’ lapossabb

részeken , а’ Túr , Feiér, Terep, Mogyorós, Lekentze

pazakja'i itt szakadnak öszve, és синий! Túr ‘never

«шаги fel. ßirják Gróf тему, вы Wécsey, ва

ró Wésselényi, Спит-годами)’, КЫсвеу, Rhédey,

'Dobay Ul‘ak.l ‘

Régenten Remeteszegnek шипами.

1419. Cháholyi László, és János Sebestyénnek

На! Klára teswérjeknek, Kxs-Zudamak лечении; Ре.

ter özvcgyénekleány „чушь“. éltéìg adták, de Orosz

Miklós Leleszi Prépost, дым Királyi Al -Kantzellár

lévén, Kis-Zudarnak h-ivségtelensége ‘На! a’ Királyml

testvéreinek részére felkérte, azérc az ö testvéreit а’

Királyi itélö Начат eleibe ìdézték.

1461. Béltheky Mihálynak,

147e. Cható Gergelynek rész adatott'benne.

1547. Többször említett Cháholyi Imrének leányî

Ей ággá tétetvén egész helységbe,

1548.’ Pálf'alvay Buryán László, és Вашему L'c'i

x‘incz, ‚
l

156g. Prépostváry ВАШ-п, lstván* 611 Sulyok Ka
Italin , f '1' u,

1592. Szentmiklóssi Pongrácz Gáspár,

. 1627. Király Пак-бей Debreczenyi Tamás, és felo

sége Tarjányi Margith, '

l 174g. Eötvös László, Sándor, és Imre részeibe

„кашу: adomány mellett béiktattattak.

ё. 259l Kanyaha’za, Oláhúl Kalinyest, Oláh Га

lú , 177. házból áll, szanalzét épiîlve, a’ T1511' vize alan

. la
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Qa f'oly, melly a’ Sárközî határtól elválasztya, lzép For

rássan a’« hegyek óldalába , fóldes Ural: а’ СгоГКёх’о

lyi ház, вы Wécsey Mnklós Fö- lspány, Gróf Kor

nis, Gróf' Teleky Sámuel, lBálró Wesselényì Jósef,

Báró, Низкие“ Antalné, Gróf' Barkóczy Ferençz , Bá'#

„ró. Baínff'y, Báró Perényi, Vetéssy ‚ Sairmay, Melczer,

Bagosvsy, Dńzsa , Nagy, "в többek, lnlcó-ssal Ó-Hitůek,

hat'árja hegyes, dombos, agydgos, búzája kevés, ha~

nem :.engerlje jól ‘нет, erdeje van, szép szölö hegyci

jó bor! teremnek. _ ` 1_*

Qx'ailalumboLfs а’ „vlegyeasl Urakhoz иного“, ha.

11cm ‘némvly része leány ágra шпиц, némely részét

` а.’ Gróf' K_áralylak f‘elkérték, a’ mlm U|városnak', Мс

.gjész jó=zág Klrályi adománuyal admon.

gyesn‘el'ç# Zalnyémek leárásában lám; llehet.

1553;. Pvás'zll'ló'y Máthe'nak, ezen Vzírmegye Ы!“

jegyzöŕnek, és l'elesésének Chamay Annánçk benne

‘l

§. 2.59,. мята“, -oláhúx L11/finca, mm msi.

` je! sm. 79 ьшмы állò oláh fam szomszéd [356

Оддд ‚КЕшБёюдН, Temploma, Рама van, sova'ny fôld

.gye ,'iò bur§ termö szölö hegye. Af’ f’alú l'eletl уд

gyfm egy “еду könnyen гладит fejér köböl (катит

jomacungßssilc ) ebböl az‘egész Avmba készícem-k a’

lakóä’ok uürlö. és sinó kememzéket hair-1m, négy da

rabból._ Bírjak Károlyi, és Tflelcy Grówk, “еще,”

шшыепуа ßárok, Осада, ße‘calgy , Veléssy, Boro5,

’s Maímlyy Uralt.

Ez-is regenten a’ Szìnyéri Uradalomhoz ‘апогей,

6s mindenkor луна!‘ Ural мы Ыгаюп. '

§~. 261 Komfnû‘z'íny, Oláhńl Komorzrízla, Olálwk

МИД‘, sok dombo'kvn 266. szanafzé: e'. Щи ház van

benne.. munkás emberek НИМ‘ sok irm'sukat «nek

a’ bérczvkbe, vaeryon Temnlumuk, VPapiok, mint egy»

 kútsos Váx‘osban esìk közik .i5 azorns hegyek kön! д’

belé темпе‘. Ё'р’зйв ьет l'érheu-n bé Банды‘. ‘На

tanúhák az. Oláhnék e’rzomszéd Viëki. bzáz ‘пишу?’

W

‚ . Régemen Kalynházánah печенью“, а’ Ёупуёгй '
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tól a’ >len „мы“, mellyböl szép vásznaka't szönek.

Földes Urai :l а’ Gróf Ka'rolyi ház,`Gróf Barkóczy,

Gróf' Kornis, Gróf‘ Teleky, Báró Wécsey, Báró Wes

selényi, ,Báró lPerényi, ßecsky, Khédey, Kállay, We-`

téssy, Nagy, Matay, Elek, Sz't'ike, Egry, Dnbay,

liakay, Сашей пешпъьёузй.

Ez~is régenten a’ Szinyérì Uradalomhoz иного",

а’ Megyessi Bán birra.

1520. Morócz Istvánnak fia nem lévén, Báthory

nemzetßég- osztozkodoit benne. '

‚ .655. Pámhóy машет, és chamay Anna fel..

çégének benne rész jószág adatott.

§. 262. Tartócz, Oláhúl Szarszácz, nagy Oláh

(вы, 217. ilázból А", dombokon szanaszét fekszìk, sok

bikkes bércze, kicsmy tölgyes erdeje, kevés szöiö he»

gye , helybrn Papja,~Temploma leglapossabb részébo

а’ l'alúnak, alkalmatlan helyen, mellyröl а’‚ lakósoknak

ez az elöadások: hogy Lekenczén, melly jó meszszire

esik ide , a’ szélvész a’ tornyot széijel ha'rLyván, egy

ниш‘) sindelyt ezen helyre vilt; a’ Tartócziak снайп

‚16К magokkal: hogy olly meszsziröl veìödvén oda, -né
kiekY oda kell építeni Templomot. A’ lakósok vszol‘gal

matos tengerì kapások lévén` alkalmasint _megérik maf

gok termósekkel. Ещё!‘ Károlyi, Teleky, Barkóczy

Gróf‘ok, Wécsey, Wesselény1 Bárók, Becsky , Lnby,

B_héaiey, Nagy, lrinyi, Matay, Pap, Riskó, Gcöcz,

Ohlik. Szöke, Кота, Draskóczy,«5_epsy, és Ваши).

" nyi Uralt. __

_ Régenten Thanólcznalì nevezte'tett, ée a’ Zinyéri

Uradalom‘hoz юноши, Megyessi Morócz [вида bírta.

. 1520- Á’ ßátboriak inintanyai jószágot щёщ‘ё fel

psztották. ' ’ .

1655. выше" lstván benne КЕМ!“ adomány ntiel’

1е:‘ ЬЫъ‘ащщ‘ь ~ . ' ‹ ”

— . $‹ @(15.
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§. 265. Terzp, Ola’húl Trip, 'Bujänházának f‘elsö

végével egybe ragadv’a g8. házokból álló Ola'h f'alú,

Temploma, Вата, a’ Tuba erdö, és a’ Bikszádi bor

kút veleis közös, a’ f'alú alatt f‘olly а’ Тс’ер vile,

mellybe sok apró halakat fognak. Fölçies Urai: Karo

lyi , Teleky , Kornis Gnóf‘ok, Háró Wesselényi, Becsky,

Eötv'o's, Dobay, Nagy, 65 Sepsy Urak.

l Ez-is a’ Szînyéri Uradalomhoz Megyessi Moróci,

’s Báthortak altal biratott. »

155.5.LBá1h0ry Susanna, UrayI Mihály férjének

ezt'is a’ Jászai Konvent elött béírta.

ё 264.‘ Bujánháza, Oláhúl Bunyest, szép dom.

bokon szerte széjjel épiîiltt 150. ha’zból ál_ló Oláh i'alú,

fôldes Urai.: '_l‘eleky, és Kornis Grófok, Vécsey, és

Wesselényi Bírók, Becsky, Dobay, Nagy, Szirmay,

Sepsy, Matay, Szilágyi, Ráthonyi Urak, és mások

többen. Lakóssai egygyesültt О Hitiìek, Templomìok,

Papjok, a’ falú alatt f'oly a’ Terep vize, a’ Tuba erdö

`lvelek közös, van külsö földgyeás, mellybe kevés 1111

zájok, tengerijek terem. Ветви: felöl elnyúló egy

hoszszú tölgyes domb van, melly Béla Vdrának ne

veztetik, Lckentze. és T¢r¢p vizei öszve f'olyásábnn,

.zt beszéllik f'elôleì hogy a’ Tatárok béiitése ellen IV.

BélaKirály alatt ide Vár volt építve.

Ez-îs а’ Szinyéri Uradalomhoz, és a’ Megyessi

Urakhoz tartozott regenten.

|655. Pászlhóy Máthénak, és feleségének itten°il

—- rész jószág Királyi adománnyal adatott.

§. 265. NagyU és Kz’sMogyoróa Oláhúl Crozova'ny

l Mejoras, keresztïil foly rajtok a’ Mogyorós pataka,

mellytöl'vették nevezeteket. Régenten népeSl sorba

чем: ió rendi'í helységek, most puszták, lapos földön,

Templomok, és telkeiknek helyei most-is kitetszenek.

Ezek is regenten a’ Megyessi, 65 Zinyéri Uradal

makhoz Megyessi Morócz, 65 Bathoriak által birattattak.

1608.



|608. Báthory Gábor Erdélyî F/eìedelem Szirmay

Györgynek hiv szolgálattyáért aìándékozta ezen Вы

hßlységet.

|610. II. Mátyás Király ezen adományt Királyi 16

vá hagyással helyben hagyla.

561|. Egry Bernárd Kir-:ily embere, és Gyöngyös

halászì Vadárz Orbán a’ Leleszi Konvç’ntnelc hìzony

Sága Szirmay‘ Györgyöt, Denki ellen: nem mondván,

ezen hclységekbe bélktatták. Most-il nevezeles réizét

Szirmay Lajos имён!‘ bírja. ’

Taak hamar pulzlúlní kezdyén а’ jobhágyok las»

Sanként Kanyaháza, FelsöFalú ‚ Bujánháza, Báksa, és

Veresmart helységekbe költöztek, tsak ugyan f`öldes

Uraknak birtpka alá, f'öldgyeiket pedig, és rényeikqt'

apródonként zálogba hánylák, vagy a’ Ieányikkâl 1016

genek menyegzöi ajándékba (‚гели-#22’) adta’k. A’

mint ez eránt illyen forma levelek tala’ltatnak: „Ачи

„ Felsö-Falúban lakó Orosz Pe’térnck, а’ `lli fcleségével

„ Vida Panuával |706. Eizt. Felsö falúban lakó Bargó

„'Demjénnak adolt egy dau-ab crdöt örök áron (Мн-61

„ fìúra, nemzetségröl nemzetségre еду borjúért, а’

„ melly tészen flor. 5. úgy hogy ha ‘Мат benne те;

‚, ha'burgamá, мы: a’ jobb Квас , 1‹6:‚‚ >avagy ha'rom '_

„ 61с1а|а tsontyával vágattassék И: annak fßletle mb

„ radgyon falújá’nak flor. 4o. ls‘pánnak 24. Szolgabiró

‚‚ nak flor. |2~ Aldomása két pint bor.

ё. 266. ‚ВТ/май‘! dombokon, és hegyek óldalába,

széjjel terjecll 25o. házból álló Oláh falú, l'óldes Urai> Те

leky, és Kárulyi Grófok, Wécsey, Wesselényi Bárók,

Becsky, Dózsa, Пан/ай, Mándy, Mátay, Тай", Pinilla» ё‘

más Nemesek. Határja két nyomásba van, sovány szántó

földgye, és kaszáIója-is kevés búzát, és tengerlt‘tofem.

Keuyerek elegendö nem lévén,szekerezéssel kereslk élel

„мы, а’ s() aknából só.: hordanakiâzaxhmárra, a’falú

alan foly a’ Тигр pataka, mellyhyen sok apró НМ ha~

lak vannak. Nagy bikkes bérczei, a' Tuba nevû lapos

erdö velek-is k'o'zös, лёг; f‘ája épi’iletre, папе èlfgerln

d5. Magura nevü hegyen szöleji. A’ hazár szélm 1f»

aan’

"l
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savanyú viz forrása , hovárGróf Telelgy Sámuel derék
lf'ürdö szobákat, és szálló vházokat építtetett, ’s meszsze

földröl jámkl fürdeni. 0.111111 sz. B85111115 там lé

“б Szerzeteseknek gyönyöri'i tér dombon Шин-0111101‘ va.

gyon Építette (а’ mint a’ Szerzetes Atyák nékünk

elé adák) Esaiás Barát Apátúr, Görög- пешие‘: ‚ Tre

bîsonde f‘ekete tenger mell'yékén f‘ekvö városból való ,

a" hol a’ Kalugyer Barátoknak elöl járóia ( Archíman

ат“) vala 'de 1689 Eszt. Camellis János Jóselfel

Seba`stopolí Török Órszági Görög Pü‘sp'ókkel egygyütt

Bó‘mából Magyar Orsza'gra Kollonìch Leopóld Kardi

:nál által ellmzntott' а’ nem egygyesůltt Oroszoknak,

és Oláhoknak a’ Rómaì Apostoli székkel léendö meg

egygyesïilésére .` mellyet f‘egyyerel hatalomnak segítsé

géveläs, a’ hol sziìkséges volt, szerentsésen мам:

'Vivén , Ca‘mellis János Jósef' Munkácsì Piispökké, Esa@

ás pedi-g Bihar, és Szathmár Vármegyékben а’ lelkiek

ben segédgyévé, és Apostoli ваты lett. A’ midön

az Avasba érkezett, ан а’ helyet, a’ mellyen` most

Monostor vagyon, megkedvelte, mint Ногу magános

életének módgyához, mellyhez Barát korábahozzá szo

koît, igen alkalmatoenall. МИНИ, tebát l. Leopóld Tsá

szárnak engedelmébì'il itten lakó helye: egynehány

Знание‘: társaìval, Apáturnak neveztetvéu “Малыш:

шаёёмй, és azt az Avassi népnek , ’s a’ Papságnak

segedelmével a’ Templommal egygyütt fáhól építette,

` és 1700. Eszt. tökélletess‘égre vine. Azonban ll. Rá

kóczy Ferencz támadásába 'zurz‘avarban keveredvén а’

Haza, Sikárlón lakó O.Hitü Nemes Szuhay Mihály

‚ törvényes f‘eleségét ждём elüzvén, testvérének fele~

’Ségével paráznáńl éltt, melly vérség ‘тащит Esai

ás а‘уа ötet keményen megdorgálta, és Едим átok,

’S bůntetés alá тише. Ez-is haragra geriedvén a’ Ra'

kóczy hada közzé állott, és 17'05. Eszt. éitszakának

idején több ver-es ruhás Kurucz társaival a’ Klastrom.

ra ütött, а’ hol Esaiás Apa’turtdiribról danabra konczol

’,Väl‘l, a' Monostort felpr'édálta, és gyúitotta. Ezen Esaiás

Apátur a’ tökélletes Apostoli Férjfìak közzé méltán szám.

_]áltathatlk. Jegyzésben hagyta az Orosz, és Oláh népf

nek megegygyesülésében ген sok fa'radozásit, egy

`sszer’smind elö adgï'va;Í hogy ezen tudatlanságban nb

velu: nép ‘трёп elhagyattatásból, ja çlliábílásból fa.,

' ` ` kadett



мы‘ f

kadett ezen szakadásra. Tudnì illik а’ Hazának szì’inn

tellen tartó háborúsági alatt senki 'Bern i'igyelvén гей

jOk, а’ nem egygyesůltt Orosz részekröl vették felszen

teltt Püspökj‘eìket. Leírja a' népńek egyi’igyí'iségét:

hogy midön а’ Rómaì Katolika hitnek tarlása szerént

oktatná az 'Oroszokat a1’. Szentséges Sz. Háromság tit

kaìra , egy megélemedett Orosz felele nékie: О] .’ nc

buio ‘Шин! о svatej' Troìcí, a рис! [udc hh'ba jili!

Нет volt hallani a’ Szent Háromságról, még -ìs az

‘ embenjek kenyeret ettek!

Az Apátumak hal'ála után ezen Klastrom‘, és а’

Templom közel 5o. esztendeig pusztán maradott, 523

rándok Barátok tsak néha vetödvén belé, kik çgy, ’s4

két esztendeig laktak ott. .

175g. -Az Avassi Papságuak , és a’ népnek sokszo-

ri kéréséŕe: hogy öket az ìgaz Hìtnek egygyességérc,

vezérlö Szent férjfiún‘ak lakó helye megdítsöitessék,

Olsavszky мамы Mur'xkácsi Püsp‘ók Sz. Bas1lìus rend

gyén lévô Szerzeteseket küldött oda. Elsö El'c'iljáró

(Hegumen) volt Balba Genád. 2. Túróczy Jónás. 5.
Bacsinszky Gábor két ìzben. 4. Feìér Benjamin. 5A. Or

’tutay Arsenius. 6. 'Vosváry Viktor. 7. Valkoszky Jakab.‘
8. Fejér Basiliu's.“ 9 Csicséry vJus-tin. 1o. Sarkady Je~

rotheus. 11. a’ mo~stani Lenkay Benjamin. `

1769. Épi’îltt Те! а’ mostani köTer'nplòm а’ Szathmárî,

és Ugócsai híveknek adakozásìból igen szép formára. E

zenKlastromnak egyéb hagyományi jószäga nìntsen, ha

nem egy szöleje szilvással , és gyümölcs'óssel, azonkí

‘Ш 6. zsellérje van a’ Klastrçm környékén, tartanal:v

4. iga‘vonó ökröt, és anrxyi lovat, egyéb aránt a’ i6

keresztényeknek alamìsnáìából élnek. Hat személyböl

álló ezen Битые‘ Társaság. ’ '

Ezen helység-îs régenten а’ Zìnyérì Ut‘adalomhoz..

tartozott, Megyessy Morócz István bírta. `

l

'xâzorßáthoriak vele mint anyai jószägg'al «отец;

\

1604.
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" 1604. новвя’гйтегб, és Técsŕi Mármarossi Mezö

Vároaok Найду"; Ге|Ь01у8ацй!;, ellem'moudva'n Paré

ńyi ’Sófìm » ‘

§. 267. Mósesfalú, СНЫ?!’ Mosényì, a’ bércz (Sl.

ůalába 5|. Flázból áll, Avas- Ujf‘alúval egy biró На":

va'gyon. Móses nevü ßikszádi lakós kezdett itt elébb

irta‘ni, és ide te'lepedvén Ñmaga fìaiból, unokáìból мы

szaporímzt. Magok a" l‘akósok bírják ‚моды a’ Ra'

thonyi nemzetségtöl, de bír beîme Becsky Uraság-is'.

‘l 268. Avas- úŕfafů, ОНИ Csertc'sz`, régi nagy

Oláh falú, 20o. házból áll, а’ ao'k dombon „еды lzór

va. Templdma, Papja‘van, egyedül ‚так: termeszxe»

nek, véghete‘tlen bérczei , bikkes,l ’s tölgyelhegyeì,

sok medve, öz találtatìk bennek, a' Tuba erdö velek~

Т: köz'ós, a’ Te'rep patakja végig folya’ Каши, vannak

‘бы! sovanyú víz' forrásaik~ìs.

Régentr'en a’ Szathm'árì ~Várhoz иного".

16571. Pâlzilhóy Málhénak, és feleségének rélz

jöszág, '

|668. éróf C‘sáky Китай egész hely'ség,

1717. Vís'zocsányì Sándornak rész Királyî adomán

rlyal adatott' benne.

Mostanî birtokos‘rUra‘î: Rdrolyi, Teleky, Кон-й;

Cróf‘ok, Wéusey, Wc'sselényi, Hus‘zszár Bárók, Bees

Ку nen‘lzetség, Lub'y Ká'rolyy özvegfye, Daróczy, Pe'

clì‘y, és mdf Urak.

S. 269. Felsò”-Falú, Olůhúì Nfeg'r'e‘st, legnagyobb

` Oláh falúA az Avasban. ,Róma Várossa пак hét hegye.

lfen fèkszik', de’ ez hetvën hét’ dombon-is цене széj

°el, még-is на!‘ 560. házokból á“, sok Nemes ОН

Lok lakìák, házok körì'ìl nagy telekjeìk, g. 1o. köblö

Qs‘ók, mellyekeń бей, tav‘a‘lzi vèiések, kendbrek, Буй

m'c'iltsök, szénájok terem‘, Templomok, Papjok, ш

nevü erdejek, véghetetlen bérczeik, bikkesek, és tôl

' gyesek.
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gyesek. Minden Avassi bérczek köztt itten legmagos'

sabb az úgy nevezett Kò'vcs (Petras) begyes teteji'i,

a’ felhöket i‘eli'il haladgya, a’ levegö ё; már ollyan

rilka а’ tetején: hogy a’ puska szó raita tsak mint еду

ostor pattanása hallatik, шеф/61‘, '1'1'zek, karoly ma

darak, sasok, vércse’k НИМ‘, olly ‘газы; juhar f'ák

találtatnak benne: Могу azokat az Oláhok ‘стыда:

ván, egy darabból ajtaiok, ’s asztalok имени. itt

ered a’ Túr vize néhány forrásokból, és a"f'al1’1n végig

foly, sok guba kalló va yen 11121111. Чаи kedves izi’í

savanyú vize~is. Birják: -rolyi, eleky_, Kornis,Bar

kóczy Grófok, Wécsey, Wesselényi `lïárók, Geöcz, ‘

Becsky, Mai-tay., Iklódy, Nagy, Sepsy, Lánkner, Rhé

dey, Lónyay, Császy, és más Urak.

Ez~is régenten a’ Zinyéri Uradalomboz taůozott,

Megyessi Mórocz István bírta.

15.20. A’ Báthoriak felosztották magok között.

‚ваз. Рёпщбу Máihénak., es feieségének r6.1 i6.

szág adatott benne. ‘

§.k 270. Túrvékonya, Olaâ51í‘l`l'Turu, a? Túr "Ещё,

röl, melly végig follya, neveztetett. ' Lapo's h_elyen

зиме’ széjjel fekvö , 98. házból áll. szép erdeje, so

vainy ‘выше, lakóssai Oláhok, Temploìnok, раме]:

van. Birják: Károlyi, Teleky, Barkóczy, Kornis Gró;

fok, Báró Wécsey, Lónyay , Becsky, Mátay, Sepsy,

Nagy Urak, Pap, Drague, és Sztán ott lakó ОНИ

Nemesek.

§. 271. Vámfalú., Oláhúl Vaima.„'Ra'ksál1oz ltözel

nap keletre, lakják Ref'ox‘mátus> Magyarok, és egygye

вы‘: Oláhok, mind a’ kétféléknek Templomok, Pap.

jok, 157; báz van benne-,_ szép lapos t'c'il'gyes erdeje,

sok bikkes bérczei.. Nevezetes a’ Mike nevi'i- hegyes,

kösziklás , szörnyi’i таза; bércz, ’2 ага]; köztt a’ Кби

' ve'nyt, és rühöt gyógyitó. biidös köves forrásai, melly`

büdò's- идти!‘ neveztetik. Vagyon a’ )apos erdöbe i6

savanyú vize-is. Szölö termö hegye kevés, inkább

„так; kedvéérl: , mivel a’ szölöje ra'tkáa- érik meg,l

. ' 1 Nagy

a

r
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Nagy részét bîrìa Lón/yay Gábor, Császárî, ’s ‘(й-Шу‘

Kamarás, kinek szorgalmatos lisztie gazdälkndása, at

öszì, és tavaszi „газеты, а’ lisztelö, és ñirész mal

' mokból, mésznek égetéséböl sok haszn'yt hait az Ura

ságnak. Bírnak még benne: Lînkner, Eötvö.¢,`Ve1és~

ly, Bay, Когда, Péchy, Nagy Urak. A’ Tdna pa'a

ka végig f’ollya, mellv a’ fent мы: Mike.nevû bércz

óldalról fakadt forrásból ered_.

O

Ez-ìs a’ Zz'nyéri что; tartozott régenten. Me.

gyessi Mórocz Индии!‘ fiú ágon magva szakadván;

4 '1520. A’lleány ágon Куб Báthoriak каши: fe|«

1:1szta1tott..r

1585. Báxhory Susa'nn'a maga részét Uray Mìhály

fériének béírta.

_ 1615. Díeregnyey Da'róczy Ferencznelc. kixöl lea'ny

ágon a’ Lónyay Jeles neinzetség származik, rész jó

ага; ‚ ` ’jj

1 17. Viszoclány‘i r§ándurnal¢~is egy rész Kírályi

adom nnyal adaton bénie. l

ё. 272. Ватт Oláh Falú, sok dombokon, ’s völ-`

gyelien f‘fkszik szanaszét, 171. házból áll, mak termô

bikkes bérczei , derék szölö xermö hegyei ‚ гуйщыьёц.

sei vannak. A’ Tdna vize halárok szélin f`.1ly`le,

`inellyen a’ helységnek derék malma, Iakóssai Ó Hi

щей, Templomok, Papiok van. Béx'czei köztt a’ Kom.

sa, vagy Луи/й nevü Itixszta Морда: letö, a’ hol az

Apai, Báksaì, és Szinyérváxallyai határok öszve rúg

nak, печени: Pìntye nevû régi hires tolvai lakhßlyé.

röl , Ктрй hajléka egy kösziklába bolt haiti: formara

van kivágva. 4lârrïil ez az elöadás: hogy mivel nem

Майами бсе: elf'ogrii, a’ Nagy Bányaì Bmbély reá vé

‘ест; hová „от: ou'ykor béja’rni f‘ejét berrgváltami:

hogy a’ gégéjét. vágja. el. Megtselekedte a’ ,Borbély,

de Pintye is hirtelen f'elugrmt,y és az~ alalta lévö szé

kel úgy vágta а’ Bdrbély fejéhez, hogy az is азот“!

vele' egyg'yütt Наша 1.1111151. Földes Urai: Teleky, é.

‘ Ког

l



Kornis Gróf‘ok, Wécsey, VVesselényi, és Нижней“,

Bárók, Becsky, Geöcz, Darvay, Szirmay,` Когда;

.Szerdahelyi, 'Peley, Bápolthi Nagy , Mátay, 'Lsászjh

Bagossy, és más Nemesck.

Ez-is régenlen Szinyér Чай-6602 tartozott, és Rá

Вата!‘ neveztetett. Megyessi Moróczok birták. ,

vi520. A'Báthoriak osztozkodtak vele.

1655. Pászthóy Mátvhénálc, és feleségénelc rész jôl- _

Szág benne ‚

. 1646. Kemény-Jánosnak, és f'eleségének Каша?

Susánnának. egész helység Királyi ádománnyal Laclalott.

5. ‚75. szmye'fvámzlya, 01511.11 szçfny. 480. hä.

Izokból álló Mezöváros, töb‘o 10o. Nemessi házual va

lgyon benne. Szìnye’r nevezeté‘t ‘сие azon nevezeiü

pataktól ‚ melly а’ Várhegy Мэн kiszîvárgó forráßokç

ból eredvén, a’ Várost végig follyà, I/'círa/Iyrínak ne

veztetik а’ régi Várától, melly a’ Va'r hegyin épültl:

volt, ’s qmladvánnyi mais kitetszenek. Minden Szom- l

' baton héti vzísár es1k benne ‚ a’ vásár bér a’ l‘lebánnsë,

és a.’ Ref'ol‘mátus Prédikáztoré _ Erdei a’ lapos f'öldöń

elpusztúltak,‘ bérczeí'rôl még épílhetnek, és тише!

nek'. Szántó f'öldgyei a1’> Szamos melletl zsirossak , él

böven teremnek, másf’elé f'ekvëk pedig igenusoványok.

Lakják Magyarok, Oláhok, Zsidók, és Orményekl.

A’ Római Katolikusoknak `szép Temploma, mellyv'ek

övedelmeíhez a’ Kácza' машет pnszta штык 50o.
¿ald f‘ì'ìldnyi nagyságú, kerek crdöböl, é‘s1engerir1er

i116 Af‘öldekböl áll. moátani Plébánossa ßakay ‚Имам

А’ Reformátusoknak is van k'c'iböl, ńgy az egygyesïiltl

Qláhoknak f'ából épi’ilt Templomok, ’s Papìok> а’ Zsi

дыни’: is Sinagogáiok. Gróŕ' Komiscknalc ‘это; `Ud

vairházo‘k,v а’ Város vêgîn is egy rongyns Kastély, melly

TÑyárï Kastélynnk мишени Szép szölö termö hegye'ì

Yvngynak‘a’ v_áros мы: Nagy Szfír, Kis~Szárç Pup;

Ajtôìneg'e , Boes, Rarnics , Pereszlényes ‚‚ 52йпуё‘: úl:

dal, Уайт, Е|6‚, Közpatak, Lavicska, Verebes. Zúgâ

житие!“ А’ lzölök alan; a’ Boes пей’: hegy’ дым:

“ Y ha'
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ba Köbánya, faragásra igen alkalmatos, él tartós Кб

vekböl дна. Az Ара felé "ль mezöbe van egy tágas

völgy, melly a’ Ferdinánd, és Zápolya kntona'i között

esel; véres ütközetekröl I’érvölgynzlf встает‘, ln¢l~

hug vann'ak az eleel‘knek sír halmai. Рада! Urâì:

Kandi, Telcky, Barkóczy Grófok, Wécsey, Wesse

lónyi Bárók, Becsky , Еда/65, Darvay, Mátay, 52514

yi, Vetéssy, Vankay, Tbólnay, Dubay, Onlik,

zerdahelyi, Jármy, Ваша, Jakab, Nagy, Gáspár, ’s

több Nemesek , és a’ -Nagy-Bányai Minorita atyák.

Hogy îtfen р’ Уф‘ hegyen Vár volt kcmény, és

meredekhegyen , azt Bell Mátyás-is kézírauyában elô

adgya, a’fenék kövei-is mútanya’k, ésv a’ ßáchoriak

között az l. Részb. ё. 147. elé landan: osztályis bizo

nyíttya. . Tudni illik: .

1493. Báthory András, és [пчёл Orezág Bìra’ja

nz Ecsedi ágbólZynér Várát elfoglalták hatalmas kéz

z'el; ellene mondonak Bálhory János, és Mìklós , Za

шипами fìaì, és Somlyaì Báthory ’Sigmund а’ Jászaì

Konvent elött, mivel ты. is egyenlö jussal ìllelte.

|5120. Báthory István "Мог Ispány, és Temessi

Ст“, Báthory György F6 Lovász Mester, és Somogyi

Fö-lspány, Báthory András Nándor- Fejérváry Bán,

¿s Zathma'ri Fö-Ispány egy részröl , más xészröl Nem

гнев Bálhory Zanviszlófïi lstván, László, János, él

ezeknek ‘БЫ; attyañai, Werbeuczy István Kìrályi 52:

mélyes ею" megalkudtak, és felosztották a’ néhai Me

gye’ssi Morócz lstvánról парк szállolt anyai jószágot,

úgy mint lylegye; Mezövárossát, és Zynyri Várat (Ca
xtrum) azv 'hozzá tartozandó VáraI/fa Mezövárossal,_

Bathuz, Udvarì. Zemmárlon , Ара, Zamostelek ‚ Ве

rencze, Jowpházn,` Ujváros, Vámf'alú, Kalynháza,

Lekemze, Tharsólcz, Komorzán , Bikzád, Therep, Ва

jánháza, Kysmonyorós, Thúrvékonya, Felsôf'alú, Её!

ga, máskép Rákos, Sebespatak, lloba, Sykárló, Fe

` kethepathak, знак, és тыыъш helységekkel. испу

böl штык: hogy régenten Sxmon Megycssi Bainnak

Morócz maradéki birták. `

:565.
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‚ 1565. Ba'thory Andreis 'Z/atlimár'i ll'éi-Ispány1 és'

Ferdinand 'I`säszárnak nagy hive _birtokában vult, 65
azéri azt Zápolya `Janus ’Sigmund штамп osteom

lasára menvén, illye.1 tsalárdsággal: minlha balassa'

Menylrât’t‘némelly l'élti'iblj diágásaigait báloi‘ságnak okÍfJ

ért Dcakarnq vinni a’ Várba, egy meg vigyámi nem

ludó, é,- kónuyen hivö 1i`1ú_B./1tl1`.1r»tól kér e.' Az ar

latlan egy'ügyii lf'jú megeilgedtè. A’ Zápolya'ak реф;

4111.11.11.“ kovekkel megrakván, azokat szekeieken .zállíé

tották bé a’ Vába, ага-"13311 а’ ládákai örzö katona'tk-À

kal a’ Vat‘ba bérohantak, az 'örzöket széjjrl ûzték „ а’

Várat elfoglalták , és ßáthory Andaás ellen gerjedett

nagy hamgjakban t‘öldig ronlotrák, melly az óltálól

fel sem épůln. Irja Bethlen Farkas.- ‘ `

1585. Bzíthory Susanna a’ Szinyérva'rallyai e'gé’sz'

rész jószágát Uray Mihály férjéuck 1000. foriniba bê

irta д’ Jászai Konvent elo'tt.

v161.14. Béltheky Mihálynak, és НЮ)’ Margith fiele-V

Iégënek egy s'zöleje lj'áthory lstván által_ felszabadít

tatot‘t.

_ i515. Dcregnyei D'at‘tíezy Fere'neznek benne 'rész'

jós'zág , ›

1627. Farkas lstvá’nna'kkét darab sz’ölö'".

1655. Krölche‘y lvlagclo'ln'rinak_egyl darab' 52616 Haifa:I

rában`Királyi “мышцы аОаюЦ;

1658. Ló'nyay 'Sigmund tanti vallatäst têtet'ett Ы?’

z'onyos Ligeth era'nt , melly Zúgópatalf, és [драм/Е

n_iellett., «Apa helysége közótt villur-gásban voltl Varel#

lya'i birtokoso'k ,1 Korms ’~ng`mond, Nyary Bernárd,_
Perneszy Ersébeth Bakos lstván özveglyè, Капа)" Gyö. gy;

_lstván, és Pál ellen.

164g. Hodossy Istvánnak, ‘és Susánńának Nadia/é

nyi ls‘tván f'elesége'nek, Perényi Gáborral Szinyérvaral.

lyai Udvarbáz eránt volt vrllongasa, hogy Nador ls`

\ Y 2 -pány
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pány мы azonnal elìtéltessen, az Ország gyíìlése ál

tal тащит 6|. Törv. Tzík.

|654. Megyessy Pál Kacza вечный Szìnyérvár

allyai pnszlába,

165g. Gacsályi Horváth István, h

1665. Mikolayßoldi’sár, és Daróczy Sámuel Ne

mcs ülésekbe, és szölökbe béiktattattak.

§. 274. Sebespatak , Oláhúl Sibes, Várallyáu

túl дать óldalakon szerte széjjel, 5o. flistös, ’s ké

mény nélkül való kalibákból álló falú, sok némák,~

és gelyvás Oláhok lakják, lllobára Китай Templorn

ba, erdejek а’ Ьёгс2е|‹еп_е1е5епдб, szánxó földgyek

kevés , azokban is на}: tengerit ‘стек, kapállással ke

' resìk élelmeket, leginkább а’ Várallyai szölökbe. Ka'

rolyi, és`Teleky Grófok, Beçsky, és Nagy ига!‘

bírják. . .

Ez-is régenten a’ Szinyéri Várhoz, és annak Urai

hoz ‘апогей. `

§. 275.`Iloba„ ».Olŕíhúl Ilóa, ОН!‘ falú, Sebespata.

kon túl 6o. házból álló. Földes Urai: Károlyi, ’s Te

leky сток, е; Becsky Unk, ниша Ó — навек,

`helyben Papjok, Templomok. Pósta hìvatal van ben

ne, {пища két nyomásbéli hegyes , köves , "s völgyes,

ku'kuriczát, zabot keveset terem , napi számból, sze

k'erezésböl élpek, a’ hegyeikbe ёгсгез‘ bányák xévén,

n'nnan az érczet hordgyák Nagy-Bányára, va'n veres

ércze's vìzek, melly a’ ‘шва: rézzé vállóztattya, van

Tò‘fß, иду égö hantya, melly minden esztendôbe meg

gyúlad, ’s újra nevekedik, sok kövé vált Рай; találla

tik a’ patakjaiba, sok bérczel erdeje van, pianza Nagy.

Bánys, és Várallya. ’

Mindenkor a’ Szinyéri Várhoz, és Uradalomhoz

Larmzott, azéri vele egvy földes Ura: esmért.

§. 276. Nagy-Síkárlá, Oláhúl Csiha'rló, |50. 1112

ból а’ h_egy óldalába вишни“ Íekszik, bérczes erde»

. _ _ is

\



ms
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je elég, blk, tölgy, cserf'ás, шеи]: legînkább tenge

rit сенат, 926

ják, kö Templomok, Papjok van, ezek-1s szekerezés

sel, kézi munkával keres1k élelmeket közel a.' Ba'nyák

hoz lakván.

Wesselényì , Szeleczky János Királyi Tanátsos, Van.

kay Mihally, Darvay, Kengyel, Kol-da, Horváth,

és Nagy lgrak.

§. 277. Kz's-Sika'rlo’, Oláhúl Вслед,

а’ Szamoshoz közel, 52. házból álló helység, kevés

szántó mezeje, ez-is taak tengerivel vettetlk , lakóssai

Oláhok, kézi munkával , szekerezéssel keresik élelme

дек. Egészszen Gróf' Károlyi ház bírja.

Ezen két helyse’gek -is a’ Zinyiri Várhoz,‘és an

na'k Uraihoz lartozandók valának. ‘

1407., Megyessi Bánnak Бай tanú vallatást tétettek:

hogy az O Sikárló helységeiket Béltheki Balknak fiaì

felégették.. ' I

1614. Puszta volt, ésA Ankreîtex‘ Mihálynak rész ,

Bäthory lstvánnak végsö rendeléséböl benne Királyi

helyben hagyással adatott.

§. 27'8. Monostor, a’ Szamos partnn, lapos he

lyen 44. házból álló Oláh f'alú„ ßusáknak fìliáia, szántó

mezeje kevés tengerìt, kaszálója a’ Szamos kerülel‘ibe

jó f'üvet terem , a’ Szamos n által járó hídas vagyon

itten, lakóssaì mezei mun ával, és a’ szölö hegyeken

napi számmal keresik élelmeket. A' Gróf' Károlyi ház,

Szeleczky Jáno's Királyi Tanátsos , Lossonczy Ferencz,

Má’tay, Horváth , Jákó, Szilágyi Urak bírják.

Ez  is а’

hanem

1620. Szöke Mátyásnak benne 1‘652 Kîrályi ado

mánnyal adatott. '

Szlnyéri Uradahlomhoz tartózandó volt,

‹ I

ё. 279._ Busa’k 01611 f'alú, térségen f'ekszik, 6g.

házból álló, Temploma, Papja van, f'öldes Uxëîâfa.’

. r .

p 12616 hegyei а.’ fam felm, oláhok 11k.'

Földes Urai: a’ Gróf Károlyi ház, Báró f

tér helyerl

\

l



54я штамп

Gróf Károlyì ház , Vankaî’Mìhály, Mátay, 65’ Balas

László özvfgye, lakóssaì O Hi1'1'íek, f'ekszik a’ Lápoi

vxzének а’ з2ато55а1 való öszye Í'olyásánál, lzántó föld~

gyfi Leg-nkább kukmiczát termenek, réttyei meglche

[611115, ,n.gaz‘uzásá Nagy-ßányq, f'a'ja tììzre, 65 épílés

hez kevé; , izöleje van , és az агапу, ’s ezüst bányák

.szoqnzédságában lévéu pénz't kereslletnek, szántó fold

gyen néha a’ víz szokta elöntenì, legellöje szoros.

танца helyben.

Ez il af Zinyïrî Várhoz bíratott. _ `

1520. Az osztály levélben Buia'lmak Íratìlç.

1684. A’Vgàradi Törökök hódoltyaì yoltak, а’ min!

4`Cairót‘I`<'>r.'f'11lúr1z1k leírásában kitetszik. »

ё. 28o. Míszltóffalú, Oláhúl ToczgypÚsosz, 15o.

házböl álló régi Mezöváros, erdeje а’ hegyekbe, 65

‘ ьёгшкье bövséggel, szántó mezeje maid selixmi, и,

én rgyedl'ii t'azekas meaterségböl, 52616 mívelésbôl,

szekerlzésböl , >és napil s'zán jokból élnek a’ lalgósol':l

Asem -11 kenyerek nem teremvén. Szölö hegyei szépe‘k,

'és jók, G szteuyéme nevezetes , — а’ két ‘Ba'nya Város»

béhek :ok szölöket tartanak itten , mivel а’ Misztótfa

1119i i) rok jólç, ‘5 Lartófak, inkább kapnak ezeken:

1Вйпуа 'no' , B_a’nfaì Кайл)‘, tsak helybcn já! köz be

szédbe штамп Vagyon itten három val'lásnlk Tem

. щита2 a* Iicfbnnátuscknak régi forma "nagy Templo

a uk tprnynk nr'gy harangolytkal, k6 keri-éssel, az

Oláholg most építetuk köböl, mind a’ kettönek Papin, а’

‚Вбпа! йаццдшзойпай Ь6р05-В6пу6г61 iár Plebánusok.

Minden Szombaton héti ‘МА-1011, tsìnállt úttyok Bány;

felé ‚ А’ Mlszt vizéföl vette Míszl nevezetét, melly i1

ten a’- Lá/)Qs patakával öszve foly. A’ СМ)‘ Károlyì
11666 v, de Vankqy M‘1hályr1ak_~1s van bírtóka benne.

Régenten а’ Mfgyessi Bánnak fiaihoz, az шёл ax

Ecsedi Vaírhoz как-1020:‘, an‘pak Urai Báfhoriak, Beth

'1e11'1çl.j, мышь‘; bírták, és cieknek hívségtelensége

11.1111! @réf МИН/1 ЭёпдФГт‘!‘ aiándékvzmw. Gfóî‘

„ ‘ ` ‘ , ‚941.91



Károlyi Antal pedig bírtokában mcger'c'íssíttetett, a’

\ mint Ecsednek leírásában eléadtuk.

O

1442. Mórìczhídai Mórìcz, néhai SimonnalguéhaîJáf

nos, Bán Па fîának fia illyen szabadsági levelet adott ezen'

Városnak: „мм! betsületes férjfiak Tolvay János, és

„ Nagy lstván Miszlóxf’a-lúsi Bírák, és egyéb Esküdtek

‚ „ azouról , keserves szóval, ala'zatos kéréssel kérének :

,‚ hogy mivel ök a’ mí bírtokunkban igen szoros helyt

„ felépïìlvén veréjtékkel, és munkával élnek, adnánk

‚, nékiek ollyas'szabadságnak orvoslását, melly által

„ 5k népesedgyenek, és az ö sokaságokba gyönyör

„ ködhessünk. Azért Mí a’-Nagyságos lllona kedves

„ feleségün‘knek, Nemes, és nemtelen Ы" Izolgáink~

„ nak veze’reltetvén tana’ttszíval, helyes kérréseknek

„ engedtünk‘ és kiilönös kegyelmünkböl adtunk nékiek

„ Шуеп szabadságokat: hogy Aszszonypataka Várossá

n пай szokásaìval éllyenek mindern ińssaikba, Bányád
„ szì, és Magas~Lìgeten lévö szôleiknek törvénnyeibe.

n Sz Márton napra mindern szállástól (mando) la.

n pénzt, _hasonlóképpen Sz. György napján az italra

„ ‘юге’: adót (Ungcld), úgy mindern csöbör. hortól ‚

n mellybe l5. pint vagyon. ké: pénzt, akár jó, akár

n rozs folyó pénzïìl nékünk fizessenek. Kamara'nk  il

n lesz f‘elettek, melly mindm bánya пай/‘б! (Wcrk)

‚, egy gyra. (Mark) eziìstöt vegyen щит. A’ ki a’

'‚, szzíllásoknak kelyekre telepedik, 12. esztendeig, a'

~.„ ki más pusztára épít, 5. esztendendeig semmì adó

„ zással ne tartózzék. A’ mL Tisztünknek nem ‘сия:

„ halalmában öket itélnì, vagy birságolni, Birót 6k .

1„ magok Кбит válaszszanak, a’ ki а‘ latrokat, tolva

„ jokat, gyilkosokat, gyújtogatókat, hamis pénzverö~

‚, ket, eremekeket, és egyéb gonosz tév'c’iket, a’ több

„ Esküdteknek такты megitéllye, ’s ha valamellyìk

„ 'élìtélletével meg nem elégszik, az Aszszonypatak

„ törvény székéhez fellyebb vihesse. Azt-iS megengedtük:

„ hßgy ha valaki köz‘zülök máshova köhözködrïi akaxyle

‚, tévén a’ f‘ôld váltságát ,. és engedelmet a’ Birótól nyer

.„ vén , szabadon kelmehessen. Mellyröl adánk ezen

„ szabadsági levelünket, a’ mellyet marade'kìnk Кбит у

,‚ 'ha yalakì felbontanì kívánna' , а’ mindenható [Мышей

‚, haragj; ‚ ¿s a’ mi átkunk szállyon теща. как: Me.

n gyes"
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Igyessen nagyobb függö petsétünk', "s hitiinlç alan,

ц:

n

WW

bz. Gyórgy lvlártyr iinnepén, 1442. Eszt.

155,8. 11.111101), 1111111.11, `

_ 1546. Balthory Bonaventura, máskép Bandi,

1570. Bátbory Miklós, 

1586. Báthory lstván,

1607. Somlyai‘ßáthory вазы, `

1655. Grói` Bethlen Ещё); ‚

1649. Lorántify Susaínna,v I, Rálç‘óczy György liz

"vegye. .

1652. II. Rákóczy György ezen szabadságaìkat meg

çríissíietiek , ollyan változtaaassal: h‘ogy Báthory [stl

ván , és az utanna való f't'iides Urak. ат. h_ozzá tették:

n

l’.

'n

а!

v

Í,

и

’2

2_1

ц

1

conjïrmálom kezem irásávai ,' és

Laaván az én meghólt atyámfìainak leveleket, én~is

petsétemmel, mint

én nékeŕn szereimes atyámfìainak dorgatiójokqt min

den részében excepto ‘шаг/итак, et 11de. Meri.

átkot, és lstennek haragját eimúlandó dologért reám

11cm kérek, szabad akaratom szere'nt, és nem Мне!

кысмет magarnat, тег: septic.;` in die. от“: jul

tus, et resyrgz't. Báthory Gabor Рей; ,még ад

hozzá tette: b .gy ezentúii `E_csed Várához Ur 66134

ra 11e h_ajtassanak. 1 '

15.70. .I_ános Deálç, és Nagy Рей Jakab,

l

` 1609, K_ová‘cl Boldi’sár, és Маши! Deák voltak

_Nilisz'tótfal~1’1l Várossának birájl.

y615. Nagy-_Bá'nyai B_ozó‘ listvánnalçv egy Nemes

Udvarhëly 1

1614. Csoknay Benedek, Ankreiter Mihály, Bátbq

Ц 1361.», ‘541110111 lßiválmak .2.49. fia. (m1111411 Bémr

1..-5.- '
l



Lörincz, Kerekes Benedek, és György, László, Boldi

"sár, Possay ’Sigmond, Macskásy Mihály, Csorvassy

Tamás, Velébsy László, Apáthy Mihály, Csomaközy

Péter', Barbély Péter, Erebek Рай, Hagymásy lstván,

Kis-Lörincz, Kovács Márlon, Witkay Mihály, Zénás

sy Mihály, néhai Ecsedi ßáthory lstvánnak Udvari

ШИН, az ö végs‘ö rendcléséböl, és а’ Királyi Biztosok

nak helyben _hagyásából egy egy szölöt Misztótf'alúnak

határán nyertek..

1658. Somlyai Zilágyi Ferencz két darab szölíít,

1642. Horváth János, és Í‘elesége Ugron Erzsébelh

két darab szölöt Ißìrályi4 helyben hagyással пение]:

ittcn.

1647. Független szabad ‘Ах-5115245 akart lennî ezen

Város, mindenf'éle szökei'ény'gonosztévöket biîntetle

ni'il _kebelébe f'ogadván, és védelmezvén, de hogy` a’

V’rmegyének hatalma, és taksáltatńsa alá vettessék,

rendelletett 5o. Törv. Tzik.

1678. Zrinyi Illona I. Rákóczy Ferencz özçegye

birta. ‘ ` ‚

1685. Hazája „и Tótf'alúsi ка; Miklósnak, а’ ki- `

— b't'Sl-ìs ollyan hires be‘tïi metszö, ’s Kön'yvnyomtató lett:

hogy az Anglusok, Francziák, Belgák, Zsidók Len
gye'lek hozzá Íjáitak a’ mesterségnek megtanúlására,

az Ormény‘eknek bvtîiket készített, és a’ Georgiai Ki

rálynak nyomtató mühelyt állított fel. Ez а’ Magyar

BibliábAmsterdámba 1685. Eszt. a’ maga bet'ûivel, és

költségével kinyomtatta igen gyönyöri'iségesen, sol;

— aranyos be1'1'ì, „аду táblájú nyomtatványok ища!‘ kö

z'ótte. Midön Lengyel Ország f'elé Magyar Orazágba

hoznák , egy Lengyel az Áranyos Bibliákról való jegy

zést Arianus Bibliának értette, ’s kevésbe múltt: hog-y

mind meg nem égene , ладу bajial , "s a’ Lengyel Ki

ra’lyhoz küldött különös kìjvetséggel szabadította meg

az akkori Erdélyi Fejed'elem. ’ ’

Verl:



l Vannak ezen Városnak Levél Ta'xában annak la

kossaít óltalmazó t'o'bb levelek:

P ’ 1617. Dóczy Andrástól Zathmári FöKapi\a'nytóI,

les Fö-Ispánylól.

1660. Wesselényi Ferencz Нант‘ lspánytól, él

Bákóczy György Fejedelemtöl.

Á1662. Kcmény “полы.

1665. lMontecuculì Haçli Vezéŕtöl.

1674. l. Leopóld Tsászártól, ’s Kîrálytól, ё; ez

Magyarúl, és Némelûl: hogy mind а’ ké: nemzelbélî

Вышний; érthesse.

1686. Gról‘ Kar-alfa Antal Нас“ Vezértöl: ‚, hogy

„ minden katonaì sz'állástól, tarta’stól, és termés adás

„ tól ‚ vontatástól mentek lcgy’enek, mivel különös ól~

‚‚ talomba lvélettek. Magyarúl Salagardának (Salvi

Gvardìa) nevezteték, és noha 1442. Eszt. szabadla'gi

levelek egynehány Német szókat: идём, vagy Trank?

ateucr, Птица/2430601, Werk f'oglal magában, пас!‘

-lyeket а’ közel lévö Nagy-Bányai Szászoktól «так; de

а’ mint a’ Birájìnak neveibôl és az esedezö ledeleìk

bal, meuyeket „шик ка=ь1:е1‹‚ és „when élus M»

gyarsággal vannak írva, Мыши, ezen Va'rost К)‘,

gyökeres Magyarok наши. 1651. Eszt. Bgghlen lsuán

földes Urakhoz így kezdették köszöntö leveleiket: „ls

‚‚ temöl kivánunk Nagyságodnak. mint_ Kegyelmes

„ Urunlmak jó ggéséges hoszszú “мы, és a’ _mí ‘пер

„ nyomorodott szegény hazánkra, és keresztény Orszá

„ gunkra törekedö hadak ellenszerentsés gyôzedelmet l“

(“ген esedeznek: hogy a’ szökevényckel ne шпона

паК kiadnî Бей irás: „ А’ . mi a’ bél'utott jubba'.

„ gyok állapottyát illetî; igen meg Кв" vîsgálni, ha

„ nem hires , és nem, kezesség alá vettetett` jobba'gy é?

a, és ,ha nem ollyan lészen, az régi jó reudtartás ие

,_, rént`, igen-is meg kel] az affélékçt ólœlmaznì, és ki

и sem де" adni. S. Bçthlven. щи.

\ ’ _ S. 381.



281. Mz'szt _Bfínya-Hanflal,~ úgy neveztetnek a’

машины”; bérczek köztt alsó , felsö Királyi munkás

lielyek , az a‘lsóba vagyon ‘27. a’ felsöbe 47. ház az érCZ

от ,.Ó Kohok köti'il. Ezek Urat, Vármegyét nem -

szolgnlnak, adót nem Басни-К, sommi szántások, vC

t-ís-k‘nem lévén kézi munkával keresik kenyereket a"

Bányakba, ’s Bányászoknak neveztetnek.

§ 282. L/îpos-Ba’nya, СИМ! Baz'cza, a’ hegyek

.köln “мы fam, 9o. házbói ánó, es а’ helységen ‘на!

Ншда! nev'zet alatt megint 9o. házak, mellyekben

t_s.»k nripi számosck laknak, Római Katolikusok, Tem

plot» ok van, moetani Rlébánusok МОИМ‘ Mihály, de

al' emgyesûlt Uláhoknak is van Temploma, Papja a’

Ритм, minden 5z~111ás, vetés nélkûl kézi munkával,

sz kei'fzé sul , ’s ßányászsaíggal keresik élelmeket, két

bar'ad reze a’ СМ‘ Károlyi házé, egy harmada

Nagy-Bâ 'ya Várossá-é, де‘ a’ Korcsma, és malom jö

.lvedelmen kiv'ůl Lápos-Bányának kevés hasznát veszi az

Uram'g А’ La'pos pataka itt folyván, stompokat, koh

ftiwókat, malcm kerekeket hait, él sok pisztrangokat

nevel а’ bércz k Кбит. Az erdöket a’ Bányák emész

tik s1. '11 c'geiéshez, olvasztáshoz, és építéshez , de a’

lakósoknak is jút elegt'ndö tîizi шок. А’ Hantlalon

f'eli'il iobra a’ he-¿yek “бы: volt Fekete-Bánya Мега

város, a’ mellynek már tsak a’ neve van fenn.

1529. Nagy- Bánya Várossának birtoka I. K_ároly

Király aflománnya д a’ mint azon Városnak leírasában

cléadtuk.

— 158s. A" Lápoeßányai Bányákat so'mlyai Báthery

’Sigmund Erdélyì Vajda haszon bérlésbe Майка Hex'

berstein Feliciánnak.

§Í. два. Lénárdfalú, 01111.11 Вы“, melly мае“:tészen ‚ egészszen Nagy~ßánya Várossäé I. Károly Ki

kivel, Nagy-Bänyához fél mérti'lâld.

rálynak adománnyából ,.térségen f'ekszik, s'ovány hely,

egyedül szerte szejjel- szórt házaik környékén teren

kevés tengerijek , 85. házból álló, a’ lakósok kézi mun- .

kájok, s'zekerezések шёл élnek. Szomszéßl Кбайт vide;

â' 2,84'.



§. 284. Hidegkút, Oláhúl Mocsz'ra, dombon feli

vö Oláhfalú, 15o. széjiel siórt házból áll, f’óldes Url

а’ вы Bánff'y nemzmég. Lakóssai ÓJmaek, hely

ben Papjok, Templomok, hëtarja két nyomá’bélli, so»

ványl földgye kevés búza't, tengerit, él zahot киев‘,

Szép tölgyes, és nyìrf'ás tìlalmas erdeie, piatlza Nagy'

Bánya, melly еду ш`ёгг1`б1с1пу1ге vagyon tôle.

16oz. Szabó Iltvánnalc, és Farkasnak,

1654, Way Péternek rész jóezág adatott benne.

ё. 285. 1721.16’- Ú/falů, Oláhúl Szatul nou de един,

tágas kiterůltt dombon fekszik, bláh falú, 76. házL

Nagy-Bánya Várossájé, Temploma, Рама "ан, Nagy

Bányához еду f'ertály niértföld.

§. 28s; AMJ/yam 68. 11212, széìiel „6m epi,

Nagy-Bánya Várossájé, ennekis,Papja., Temploma,

mind a’kettönek igen sovány f'öldgye, tsak a’ kertek

be terem kevés tengerìek, szénájolc, és kenderek` ke

vés gazLcsere tûzi fájok, napì számból, szekerezés

böl élnek.

1529. Ezek is I. Károly Királynak adományî

§. 287` Feketefalú, Gláhúl Okolís, annyit tészen,

mint kìkerekített erdö, Óláh falú, 8o. házból dll szana~

szét több domb óldalakba, f`öldes Urai :.Míhályì Ba

lás, és ’Sîgovînyi ’Sigmond özvegyei ,‘Vankay Mihály,

Вата)? Gábor, Horváth, és Mátay Urak. Lakóssaì

egygyesi'iltt Katolikusok, helyben Templomok, а’ Ld
роз‘ vize a’ határián fQly , mellyben 'szép halakat fog

nak, és а’ két parlyán fó tengerik, a’ réttyei alkalma

tos szénát t'eremnek', legellôje kevés, gyümöltsös ker»
t_yei 111е!‹;1е11е115з151‹ь I

‘Ez-'fis ré'genten a' Zînyéri Uradalomhoz (апогей.

1625. Vetéssi Kölçényesdi Péternelc Királyi ado‘

mánnyal adatott.
l

ё. 288. Ha'bdr‘ú ринга mellette. Emlékezete va»

Зуд" к

" 1625.



1625. A’ f'ellyebb Ян: Veléssi Kökényesdy PéLer
adományi leveiében.l .

§. 289. MagyarKe'lfes, földes Urai: Báró Bánffy,

а’ Nagy-Bänyai pénzverö ház, és Szodoray.

д. 290. ouh-Kam, raides Um: Vankay, slim'

gyi, Uray, Mátay Urak, és özvegy Mihályi Balásné.

Ezei! két falúk Kékes folyótól veszik nevezettyei

`ket, а’ ше11у У6$45 follya, az èlöbbenit Ungorásnak

nevezìk az oláhok, mivel ez elölt Magyarok lakták,

lakóssai Ó-Hitüek, kiknek két Templomok, de egy

Papìok van, határjok rész szerént dcmbos, rész sze

rént lapos, kevés búzát , rozsot., tengcrít, zabot tel-em,

szckerezéssel, és kézi munkával élnek.

~1515. Báxhory Györgynek, Таити!“ 65 Andrä:

nak ezen ké: helység Királyi adománnyll adatott.

1564. Oláh-Kékes Vetéssy Péter, 65 László, azon

ШИН Orossy Katafidösbb Vr'téssy Jánosnak özvegye,

65 fini között három részre feloszlatott, а’ hol ezen

helység Közép-»Zólnok Vármegyébe Ke'líe»` folyó vize

mellett f'çkvönek mondatik.

16oz. Szabó lstvánnak , 65 ‘Farkasnak Magyar-Ké

kesen rész ,  ‘

1625. Vetéssi Kökényesdi Pélefnek Oláh-Kékes

Királyi adománnyal adatott. De '

165.4.y Melith Pétçr, 65 ‘Berchényi Imre Poson/y'î

Kzimarának Taxiátlossi elölt ezen öf‘ökös adománytól

_ elállott, él megesmérte: Моё)’ tsak looo. forint zálng.

ba года ezen helységeì bírni, 's az! a’ Királyi Шин‘

Tárna‘k kìbotsátani tartozik.

1645. Dei'egnyey Borbálának, K'ókényesdy Péter

`özvegyének, Ferencz, ’Sigmond, és Györzy ñainak,

Susi, Borka, Jutka, és Etsébelh leánymak Olzíh Kéke,

h_elységnek fele 5000. forintban , más hason fele pedig

. . ‚ ' 50mi
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/Somlyai Szìlágyi,Ferencznek 4000. forintba ‘Ferdinán‘cl
Tsászár által bé'iratott. l Mivel pedig Lizibona Jánog

ezen helységnek által adásáról fel volt bìztatva, ennelt

Aranyas he’lysége amaxmak llelyébe 50'00. forintba al

tal adatott.

1654. Way Péternelt Magyar-Kékesen rész jószág

Ilíìrál-yi adománnyal ajándékoztatclt.

ё. 291. Tö'ke's, 01411111 Grosch, melly lö'két tëszen.

Magos dombon' fekszik', 9o. házból áll, m gleheiös ha

tárja., búzát rozsot, tehgerit terem,lTempl.1ma, Рар

ja van. Ennek határán találtatik az úgy nevrzeLt .Sïrarv-l

Pála-Kò" sok féle szìniì nagy táblákban (Sclzistus cor‘

neus de egyéb hasznát nem veàzik, tsak a’ háza'knak,

és islállójiknak elejét rakiák ki vele, mivel a’ lakó he

lyeknek f'öldje esös idöltbe igen siîllyedezö , ’s ez által

segít rajtok4 a’ természetnek i6 Ura. Birjak: Van’kay,

Mátay, Szil'aigyi, Uray, Bakay, ’s Bagossy Urak.

` 1564. Puszta volt, és Melith Györgynek, Gyalui

Wass Györgynek, és Abrámñ‘y Györgynek benne 1é1z

Királyi adománnyal adatott. l

1’62'5. Már nlépes helység volt, es Vetéssi Köl1é~

nyeldy PéterA egész helységbe bé1ktattatott. '

1652. Ugyan ö tanú vallatást téteicn: me-ddig 1е:‘
jedgyenek határi? v

292. Dombrovìcza, vagy Dobrovicza, régfn

ten Magyar,_mos1 01411 falú, 10o. házból áll, Temple.

mok ‚ Papjok van, a’ Ke'kes vìze végig i'ollya, szép
tilalmas erdeje, Ya.’ határja öszi, tavaszi _vetést tei-em,

de azzal bé nem éiwk, szekerezésböl élnek leginkább.

Egészszen а’ Ыа5у-В4пуа1рёп21‘егб 11426. Réggmen,

mìkor a’ Magyarok laktak, Dombónak писание".

. 295. атм/„ш, 01.111111 am, 76 11.12.01.11.01.

lakiák, Papjok, 4Templomok, a’ Kc'hes pataikja1 ezt is

végig follya, szekèrezéssel , kézi munkával keresik élel-Í

’ meket ,
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`melcet, а’ Nagy-Bányaî Királyi pénzverö ház bírja

cgészszen, Nagy Bányához egy mérlfold, mellynek '

‘
\

|650. Királyì adománnyal adatott.>

ё. 294. Sándorfalú, Oláhúl Sandr¢st,` ez~ís а’

Nagy-Bányai pénzverö házé, qípházból ŕíll‘, lakóssai
Oláhok, Papjok, Templomok', Bányabéli Ímunkával.

szekerezéssel keresik élelmeket, kevés tengerijek, 52:3

‚тйой terem.

1411. Rácz Uralkodónak yNagy - Bánya Várossával

által adatott, `a’ mint Szathmár Várossának leírásában

eléadtuk. . `_ ‚

§. 295. Pusztatclek; Oláhúl Bonlény, a’ dombâ.

kon szerte lzéjjel 57. házból álló Oláh falú , a’ Nagy.

Bányaì pénzverö házé, kevés tengerije terem. Ó-Hi

tl'iek, Templomjok, Papiok, а.’ Báuyai munkával él
пей ,‚ y ké: mértföld Bányához.

§. 296. Gyò'rlrefalú, Oláhúl Csetecze, melly Уй

ratskát tészen , a’ felene fekvö vár forma ‚ 11е5уь1с!б1‚

Oláh l‘alú, határìa. igen hegyes, erdös, köves, agya

gos, kevés tengerit terem_„fája van,`1akóssai Óllixüek„I

szekerezésböl, és kézi' munkából élnek. Kösziklán é

pi’íltt derék Tem'plomok, Papjok helyben, igen печени:

forrála ’van a’ helység alsó részén rettenetes nagy 1165211‘

lákkal köri'il véve, mellyekböl böven omlik ki а’ víz,
.soklvad csextesnyéjek terem, Augustusba érxk, jö pá- y

linkát (‘баней -belöle, piattza Nagy‘ßánya. 1

1550. Nagy-Bällyla Várossáé `volt,

de most a’ pénz

ver'f'î házé. —

§. 297. Sürgycfalú, Oláhúl Surgest, széjiel s‘zort А

14o. házból áll, temérdek bérczei, mellyeken a’ magos

kösziklák egy más felett kevélykednek, külsö számó

_fö-ldgye nim, igen kevé; rengcfiiek ‘mm ‘me’ “agy

és ‹— 1=11‹е‘1‹еп‚ .Köszörû kóvelmek tsmálásából , kézi ‚

szekerezésbéli munkájukból élnek , lakóssai Oláhok ‚
l ` Tem- _
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Templomok, Papjok yam. Ezt is a’ Nagy-Bányai Ю

rályi Kumara bírja. Ugy итак, mint ha valaha a’

hegyeknek бане Omlása történt v'olna itt; тег: а’ le

omlott kösziklák egy' máson hevernek, némely helyen

mint csonka tornyok úgy állanak, másutt mint vala:

mi köf‘al'kerítések. Еду kis térségen az út mellett va‘

gyon két széna boglya forma köszikla, mellyeket a’

széna boglyáktúl megküiömbözlcmi а“; lehet, olly

rszépeu képzelte а’ természet. Mellene folyván a’lKap.

nik vîze Kövár vidékilöl »ezen Vármegyét elválasztya,

meredck partya. Alabástrom köbïìl áll , mellyet mcgé

getvén az egész környékbéliek házokat l'vjéritenek vele.

In; lai-mak Karácsony Tódornak«is nyomorúlit maradé~

ki Nemesség el nyertt telkeken, a’v ki i717. Eszt. a'

Tatárokat s jel verte Borsánál, a’ mint az l. Résznek
105. §. leírnuk. l

ё. 298. Kqpnyìk, Oláhúl Kafnz'k, Pósta hely, tsu

pa Bányászok lakó helye, 50o. házból áll, de а’ Szalh

mári részen на!‘ 156. а’ többi az Erdélyi részen épüllt,

а’ Kapnik vize választya el, temérdek nagy sokaság

hemseg itten éjìel, nappal, fúriák, t'órik, vágják, hord

gyák, morsallyák ,1 mossák, olvasztyálc a’ sok érczel.

Most legvirágzóbb a' Hannibál bányáia, 2o. ezer fo

’rii1tot-is -béhoz hólnaponként. Van Görög Katolikul

Templom ezen a’ részen, és`Plébánia az Erdélyi ré

пап, vannak' szép források, шт“: út Mármaros felé.

Ш: van Erdélynek szélin а’ legmagossabb Gutìnhcve

zeti'ì hegy-is. -

1588. Soml‘yai Bálhory ’iigmond Erdélyi Vajdl ,

és Székelyek lspánnya. а’ Kapnyiki Bányákat Báró Her;

hçrstçin Feliciánnak haszpn bérbe három esztendöre

Маша.

1717. Fel akartálc prédálni a’ Talárolc, de másfelé

tértek, mellynek emlékezete egy kösziklán ki van vésveì

1782. Major Gergely Fogarani cgygyesültt Gö

rög Hiiü Püspök ennek Templomát Sz. Péter, és Pál

Aposioloknak tisztességére felszentelte.

l

а. 299.
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_ 29g.A Nfègre'falú Oláh helysëg', Felsö-Ba’nyán
vTelůl а’ Fc/.nahegy Óldalába, 4o. házból áll, Ten-1.

ploma van, de Pap Györkefaluból iár hozzájok, ke_

vés tengerin kivi'il egyébb vetemények nem terem, na?

pi számból, szekerezésböl élnek, szép Ника f'orrássaik;

a’ Nagy-Banyai Királyi Kamara birja. '

ё. 50o. B‘ajj'àlú, Oláhúl Danyest, dotnbokon e‘I‘-’
vszórt 55. házból álló rendetlen Oláh falli, а’ Nagy Ba"

nyaipénzveröhazé határja sovány, dominos, kevés tengei‘it

terem , _Pósta hely д büdos köves hasznos f'eredö vize,

a’ `hol a’ Kamara‘fürdö házakat építtetett, és S_eb~()r'

vóst tart az itt fürdö beleg bányászokért. Ördög

Borda , Oláhúl Ferícse nevezeti'i fiivçl fedik házaikat ,

kaszállóìa kevés, legellöje sovány, két kézi munkájok

után élnek, az ara'nyr, és ez'tiit Bányák egy mértf`ö1d~

nyire lévén hozza’jok, szenet égetnek, azt hordgy'ák,

_és а’ bányákban dolg'oznak. '

‚ 501. Laezfalú, Ola'thúl Sístst, 150. széjjel szórtt

lia’zból álló Oláh falú, a’ NagyBányai Királyi Kamara

lószáglnak f‘eje, Nagy Bányához másf‘él mértföldnyire. ,

Van Templomok, Papjok, kevés erdejek ti'izelésre, „

sz't’ik mezejek, mellyen tsak szénát termesztenek, kéz'ì

munkából, és szekereìesb't'il élnek.

д. 5oz. 'K1-waan”, 01111.11 Barna, а’ Feiss-_

Bányai bérczek köztt Oláh falú egy völgybe_, Tem

plom‘a, t’apja van. Ezek Vármegyétfne‘m esmérnek,

adót nem fizetnek, a’ Város birtoka alatt vannak, sian“

tóA mezeiek nints, keyés fůveknél egyebek nem tei-ema

Felsö-Bánya alatt l. Hészb. 257. lap. ’leíratoth Ennek

bírtókában Maria Therezia Királyne' a’ Várost mege

rösítette. 1741. Eszt. '

§. 5115. сам-шары, Magyar, és Oláh falli,

'Gefod‘haidani birtossától vette nevezetét, Imost egész.y

szen a’ Nagy-Banyaì Minorita At'yák Ispotállyához tar- \

tozìk; lakóssai Katolikusok, és Ó-Hiti'iek, mind a’v két ' `

felekezetnek Temploma, а’ Ка1о111‹'и$о1‹ részéröl a’ Pa:

pi hivatalt. a’ Nagy~Bányai Kzlastrombeli Saerzetenklé:

— #ö ' ’
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v'r'ik végzik. Szép tilalmas erdeje, a’ Szaszár pataka

végig f'ollya, nagy Ország út, 7g. házból áll, szamó

Af'öldgye 1111115, 'kaszálója szi’ìken, sz'o'leje, és gesztenyc'a

se hasznos, piattza Nagy- és Felsö ~ Bánya, pénzt sze

teznek gesztenyéböl, 526161361, 65 szekerezésbòl.

1556. Gujod nevezeti'i nemzetség birra, mellynek

maradékától ` '

,17406. l'Omechin János Nagy  Bányai Polgár 60°,

arany f'orimon vente.

1408. A’ Nagy.Bányai lepotálynak hagyta.

l 145°.r ’sigmohd Király,

1556. I. гамма c'sász/ár,

15587. Isabella Zápolyáhak özvegye ,

1580. lBáthory lstván Lengyel Király ezen lœgy“

hágyományt megerösítették. '  ‘

1605. Boch‘kay lstvániaz Evangelîkusoknak gend.

viselésére bízta.

y 1684. ‘А’ Váradì Tör'ók Bassák bírták, а’ mim ki

tetszik a’ Nagy~ßányai Klastrom Level T-.ira'ban ere

delben található lllyes leveleikböl: „ En a Судить

‚‚ tellen Török Csaszar Varad veg varaba lalto Dafxar,

,y egynehany Lovas vítezìnek Hadnagya, es Kalauza,

„ Kobzos lbiajìn lspaija, el vöttem levelfteket’ ‚5 er.

,J rem kivansagtokat-is, hogy az falut pusztan akanja

‚ tok hadnì, 41i lassatok, exte’m azt-is, а’ .Lanos ¿dsa

n feljöl’hngy szegenyek’vattok, hiszem en egy ping i;

‚‚ nem ke1tem Jancsirt, nagyob az, az ii dolgaban

„ meg hattam , hugy iarjoh :iz be jaro, az bironak is

n hogy ‘embert adgyon n elle, van e pize a felessegi.

„ nek, avagy nìncs. abban snrmit nem munkalkod

„ 111101‹. Itxtem aztuìs, hogy Каша levelit kivantck,

hüt levelet, petsett alan, micsoda gpngya д’ ка.

dianak ram, ‘аду ti ratok, hiszen en jobb’gyim

„— vol.

,ß

n
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„ ‘;о1па!о1‹‚ nem a Ka'diae, szallyatok helyben , a kik

‚‚ el oszlattatok, lakjatok bekevel, az mint Morfolo

nyal alkuttatok, en is meg hadlak abban, "eddig'

sem kivantam en ti шишек többet, de az be jam

tok hamis, soha igazan nem j‘ar, egyszer egyik,

maszor masik, most is nem volt e embcrelek, hogy

mastul küldöttetek az levelet, hiszen нет bamom

en а Ье jarot, ‘вы: jarjon îgazan. Kadia levelet ki

‘атак, hiszen az en szam az Kadìa levele, az mi

ben те; hadlak, abban jarjatok el. Török hütömre

топает, mint Morŕ'ozany meg hagyott az на: tal

lerban, az ket par ny'usztban, meg Наш/[ай benne~

мм. Mostan az be jarotok miert nem iött el , at

tul felt, hogy ide be meg tartom, mi haszuat ve

veszem en az egy embernek, ha ugyakarok, nem

talallak e en meg titeket, jölt volna he, ez а rab

„ f'elól is hozott volna valami bizonyos ‘Дави, va

„ gyon е valami ereje, hogy ha szabadulhat e, avagy

„ nem , meg i`edtetek tölle, hiszen tövötökben az va.

„ ros, minden or kezetekben lett volna а kezes. Jöj

‚, jön be az be jaro, az nusztbul az mi elmaradott,

„ hozzatok be, vagy. kiìlgyetek'be. ,Akker az be ja

„ rotokkal el jött volna az Виза“ Ь'е jaro , ratok ke

7„ pest az‘is oda maradott, oda adjatok hirt, jöjenek

„ be azzal egytìtt., az ti be jarotok is be jöhet. (L1I

,‚ 5.) Anno Domini 1684. die 7. Martii Datum 'in Va

‚, rad. Adassek ez levelem (Его: Totl'alusi bironalc

kezeben. Totl‘alusi Biro parantsolom, mas embert ne

,‚ kiilgy, hanem Sindmbnd jöjön, mert az tavalyi adot el

is*‘я’

ьечсггчгггезгз

„ kell igazitanì, Мне!‘ adta, kinek nem, ö tudgya, az l

mostani be jarot meg fogtalc , en kezes löttem erte,

‚‚ es az magam hazanal tartom, mas levùlet is ‘kültem,

„ tsak tizen ket паров adtam, meg ez levelem el ег

‚, kezik, ha addig mas be jaratokat botsattyatols'

„71s, de Sidmondot mingyart külgyetelt utanna, en

,‚ parantsolatomatel ne mulassatòk. En Kobzos lbraint, \

„ Врача; az й Törölc fóldes Uratok. “

1687.. Ezen helység а’ Minoriták sz'erzeíbéli rendi

gyének által шагах‘, és ez era’nt az Оклад gy‘ůlésén

panas: témenm. 1 .
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1692. Tejfeles - ‘Tóthfalúnak neveztetik Байта)’

Gy'órgy Szolgabirónak Lajstromában, _némellyek ‚Уез

linges-Tó1l1talúnak,hivták; mivel ottan tejfelböl jó

édes sajtok készítettek , Vesling pedi; Bell Mátyásnak

magya/rázattya szerént ¿des ‚трон tészen.

1711.-.Vl. Károly Császár ennek birtokában a’ Mi

norita Atyákat folly móddal meghagyta: hogy hat sze

gényeket az lspotályban gyámolítani tartozzanak, lnk

' 1754. Ezen falút min'clen köz adó fiz'etéstöl mente

tenni akarták. I. hész. §, 172.

504. Felaä-Újfalú, Oláihúl Szatu nou de сваи,

egy Lágas kiteri'iltt dombon szanaszét fek ö, 76. haz

bol álló Oláh falú, Temploma, Papja van, Nagy Bá

- nya Várossáé , mellynek a’ ha1árán fckszik, igen so

ványJ'öldgye, egyed'tìl kertyekbe terem kevés задей

jek, keuderek, és szénájok, kevés gaz, ’s csere ‘й

zellésre való f'ájok.

505. Fclsä-Fcrnczely, Olrîhl'il Fürz'za a’ 11551111

rész maloyntól,_ de inkább a’ Ferneze/y patakálól,

mellyben a’ legszebb pisztrangokat f'ogják, a’ nagy he

gyek köztt egy völgybe hoszszan elnyúló, 104. hazból

ánó falú , lakóssai /Római Katolikusok, Megyés Papjok

Grünwald' Lörincz, minnyájan Bányászi munkások,

szén égetök, fa vágók, fa ereszgetök , szén, ércz,`sa

lak hordók, két mértt'ôldnél tovább van vastag desz

kákból tsinált selyébien, mellybe a’ Fernezelyböl vile!

botsáitván dombokon,_völgyeken Магний! а’ fait leerez

_ вып‘ az ércz olvasztó Kohokig, van jó savanyú vizek,

és igen jól „мы: 'úttyok. Még a’ falún ими а’ bér

czek közt-is Lengyel`0rszágból, és Marmarosból ide

папок‘: f’a vágóknak, és szén égetöknek van 8o. kali

bájok. Mind ezek sommi vetést nem tehetnek, napi

szamjok után élnek. `

r

1529.l I. Károly Királ‘y Nagy- Bánya Va'rossánal;

- ajándékozta, mellynek Шел ìó haszon hozó Котята

ja, és.malma vagyon.

1690.



|690. Mármarosból kivándorlott Oroszok megszál

lották, és azért Felsö-Orosz f'alúnak neveztetett, a’

mint Szirmay György akkori Szolgabirónak lajstromá

ból kiletszik.

ё. 506. A1596 Fernezely, Nagy'ßányához fél mért

f'öldnyíre f'ekvö, 52. házból álló Oláh falú, Temploma,

Papia. helyben , kertyeikbe kevés tengeriiek terem , е

gye’b aránt a’ Bányáknál szekerességgeL’és na`piszám

mal keresik élelmeket a’ lakósok , ezeknek~is igen ked

ves izü savanyú vizek vagyon a.’ Grappa nevi'i helyen.

|608. Lisibona Gellértnek, Nagy- és Fels6°Bányai

Bányászi Fö-Tisztnek Királyi adománnyal aiándékozta

tott, kinek Найду maradéki , Mikolay, Korda ‚ Ре1еу,

és Szirmay álxal adxák a’- Királyi Kints-Tárnak annak

i nagy hasznával.

Q. 507. Felaö'-Handal, úgynevezik а’ Bányászsághoz

tarfozó alkotmányoknak, és a’ Bányászi munkásoknak lak

he yét, melly itt két Handalra f‘eloszwa egy пиву várost

mutat. A’ f'elsöbe |52. házak vannak, tsupán nap_i зай

mosok lakó helyei, kik éjiel., nappal dolgoznak Шел

felváltva. Itt van a’ Templom, és 'Katolìkus Megyés

Papi ház, mellynek Plebánossát Fvlsô- Fernezely alatt

említettük, és a’ Fel Vigyázó i Királyi Tiszteknek 6911

letei.'

§. 508. Alsó-Ilandal, 1|7. házból áll. mellyekben

Bányászok laknak, azon kíviîl az ércz törö, olvasztó ,

választó, pergel'c'i épi'iletek, kohok, malmok, és hasz

nos kortsmája a’ Királyì Kamarának. Minden ‘héten

Vásár esik’benne,_mellyen gabonát, és _egyéb eleséget

„мешать а.’ napì bérekböl élö munkások.

Ezek az Elsö Részben eléadott Kira’lyi, és szabad

Városokon kívi'ìl, Szathmár Vármegyének mostanì hely

ségei; de vagynak még, mellyek bizonyos tekíntetböl

ezen Yármegyétöl elszakasztatván más Vármegyékhez

„титан, és most~is helyhçztetésekre nézve igen ki

tetszenek körül vétetve l'évén ezen Megyebéli helysé

gekkel, úgy mint:J ' l 509.

\
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§. 50g. Лигу-00605 hçlységröl, «melly moàt Bereg

Vármegyébe fekszik, emlékezet van, hogy

1517. Annak határát Perényi György, Imi-ének

ñajárana. ‚ ' ` ‹

1404. Perényi Gergelynek Királyi adománnyal a

дамп. _ ‚

1451. Annak három Kira'iyi mértékre kiterjedö

Peres fóldgye eránt, Cháhol , Papas, Eür, ища, más

névvel Канта-[165 közöîtt igazitás tétetett. ’

§. 51o. Kér Szathmár Vármegyébe‘ а’ 52211105 vizé

nek :mentibe` fekvö helységnek elf‘oglalása eránt

‚494. Mikép рапшонфащ Gróf Mahály, mm1

nak tia, Scmjén némbôl való, a’ most~ìs virágzó Je
Ilas Kz’ulay nèmzetségnek aleje? ан‘ az I. Rész.' §. 46.

eléadtuk.

1427. ’Sigmond Király Kállay Jánosnak, Mikló!

Leukes fia fìának, ’s hív katonájának Kìar egész hely»

sége: Zathmár Yármegyébéúj Királyi adománnyal a

jándékozta.

1548. Dobó Ferencznek, él Domokosnak benne

rész adatotr. '

Az itten említett Jeles Kállay nemzetség Nagy

Kálióról ugyan, melly Szabólcs Vármegyében fekszik,

írja elö nevét, és Kér, Semién, Panyola heiységek-il

most Szabólcs Vármegyében helyheztetnek, de mivel

‘ezekröl , mint Szathmár Vármegyeiekröl Királyî leve~

lek adattak, és tsak a’ Kállaìak kérésére tétettek ál.

tal ezen helységek Szabólcsa', ’s most-is .ezen Jelei

nemzetség nevezes örökséget Ы!‘ Szathmár Vármegyé

he , e’ mellett Káilay Mihály, Mihálynak Ubul Íiánlk

fia 152g. Eszt. Zathmár Vármegyének Fö- Íspánnya

vala; méltán a’ Kállaiakat-is ezen Vármegyének régi

nemzetségei közzé Számlálhattyuk. `

Ere~ ‚



l Eredetét vette'a’ Pannoniát vérrel foglaló Bolok

Simian Magyar nemböl. Legelsöknek emlíletnek : bbul,

a’ kinek még ll. András Király 1220. Eszt. ajándékoua

Nunkupul, és Tulh pusztákat Zabolch Vármegyében

агёп: hogy mikor Kálmán Herczeg az Oroszok ellen~
hadakozott, Egyed azy Ubul testvérje ö mellette vitézi'il

clesett. Ennek fidi: \ l

1247. Gróf' Miliály. IV. Béla, és V. Istváln Kirá

lyok alatt, a’ kinek а’ [61111911 koztt ez az érdeme volt:

hOgy mikor lstván тени‘: hadakozott, jobb kezén, és

bal lábán nagy sebeket kaputt. '

1 252. Egyed. ‘

1291. Gergely. De Egyednek ‘fìú maradéki Ва

lásban 1590. »Gergelynek Lászlóban 1570. kifogytak.

1525. Mihálynak fiaì Mihály 1520. Eszt. Szathmár

Vármegyei F6 lspány, Pál, lstván, és László Kállai

jószággal oaztuzkodtak, kik Kún *László Királynak nagy

hivm levén, mivel az üldöz'c'ijik elött Lengyel 019245

Ъа szöknk, ’s oltan sokáig lappangottak, L'engyenek- ‘

пе!‘ печшгепей. Ugyan ezeknek adta Kún László 1290.

а’ Leieszi Kl.1strom0n az Egyha'zi pártf'ogói hatalmat
I ( Patronatus )_

1544. . Istvánnak fia János.

i 1564. 111101.11. Lemmy., а’ 11 1. 1.1105 Kiráiy ..1111

1551. Királyi FöfAsztal’nok, és jelen volt 1579. a’ Ve

lentzések ellen folytatott háborúban.

15!14.`Pé1er Pappá lett. Miklóq a’ tudománnyáról

‘ Ubul Deáknak (Lz'teratus) neveztelett.

\

1584. Ehez özvegy Ersébelh Királyné Temesvár

ról kiildött egy levelët, mellyben ötet eddig való hiv

ségéröl megditséri, és arra mti: hogy ezután~is' a’

Királyi ház enenségével, ’s különösSön Laczk'ßwám

nal, a’ volt Erdélyi Vajdával ne tartson.

III.
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lll. András Királynak- is nagy hlvei voltak, a’

mint a’ Kállaiak L_evél Tárában tgalálható levele bizo

nyittya: ‚, András, {цепной kegyelméböl Magyar Or

szág Királlya, a’ maga híveinek, Gi'óf` Mihálynak,

_ ï, Ubul fiának. István, és Pál -Mestereknek, az ö liai

„ nak egésségef, él kegyelmet. Mivel mí a’ Tí hiv

„ ségtekhez minden szeretlettel, és kegyelemmel lenni

2, kívánunk, a’ Tí, hívségteket kérjük `ezen leveliinkel:

v Могу a’ mi ~Banmlm' Várunkat, még azon részekre

„ `övendünk,_.éi veletek egygyütt azon várról rende»

„ ést teszünk, híven. megtartsátok. Mivel mí а’ T1'

a, hivségtekhez, a’ mint elébb clé hozánk, mìnden Ki

v railyi цех-цене!‘ iárulunk, külömbben ne Мед-Кед

„ gyetek, а’ mí kegyelmiinkért, és kedvezésünkért.

i) A_öltt Seenna mellett Sz. Gál napja- man 1500. Eszt.

` 1427. Leukusnak fia Miklós, ennek 6a János ió

идёшь: Kìrályi adománnyal megeröslítettek.

1404. Miklóshoz ’Sigmund Király küldött levelet:

hogy Maróxhy Jánnssal a’ Mfatsovi Bánn‘al mennycn

Erdélybeaznn lármának letsillapítására, mellyet ott

Ludan Tamál, és Debr'c'i István tsìna'ltak.

1411. Más levelet kiildött hozzáìa: hogy mennél

hamarábh siessen Kasaára а’ maga legyveresseivel, a

hol maga. a’ Király-is rövid idön megfog jelenni.

1426. János, említett Maróthy Jánossal oda járt

Oláh Oßzfígba Баба! Vajda ellen; a’ hol dítséretesen

yiselte magait. A’ ña János,

‘
\

1446. a’_Rákos mezei O_rlzág gyiiléssén Zabólcsi

Fö'lspánnyá téietert.

_ »465._Ká11ay Pénal maga камеди hadakozon ы

'Törökök ellen. Ennek пак ugyan János unokâját Ll

ìos Királynak nagyon megdítsérö levelére ,

1522. Bîthory István Nador Ispány Szörényi Bän

ná tette,`Tqmory Paillal egygyiìtt h_adakozott Fei-há:

Bassa ellen.v ’ -

1526.
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__ 1526. A’ Mohácsî ütközetbe Il. Lajos Királynalc

özlzetér'e rendeltetett. Ezt IstvánH'y 8. Könyv. Királyal>

nagy hívének, serény, vitéz katonának iria, a’ ма

5Хаго1с által-is Katona’nak neveztetett, так Ferencz

Наш! származol!

|581. János , a’ ki Báthory István Lengyel Király

mellett az Oroszok ellen Pleskoy alatt nagy vitézség

gel мыши“, él ennek. `

1614. Éltt Islván' fia. эта! származnak `mosta‘n vvi~
rÁgzó Kállaìak, úgy mint: l

1770. Gróß'á tétetelt Kállay János, ésNagy-Kállói

Killay Miklós, Császári, ’s Kìrályi Tanátsos, Szabólcs

Vármegyének Fel»lspánnya, Kállay Antal, Leo, Péter,

Ferencz, György, Sándor Királyì Udvarnok, ezen ré

gi nemzetségnek érdemes tsemetéjí. ‚

§ 511. Pályi most Szabólcsban f'ekv‘ö, de mint

Задний:- Vármegyei kelységröl van emléliezet:

1421. 1422. 1426. Hogy Zudarnak neveztetett Ól

nodi Benedek, és Jakab bírták.

1727- Bencze, máskép Szathmáry Sámuelnek ben

ne rész adalott. `

ё. 512. Panyolla, ez-is sok Jel- és Oli-Levelekben

Skzathmár Vármegyei helylégnek tétetik:

„47. А’ váradi кары." bizçnyságánpk Esyed

Zathmári Plébánosnak , és lstván Király Ur felesége '

Ersébeth Aszszony Káplánnyának ielen létében, Gróf'

Dienes, Merchi fia решишь k'o'zben járó lévén»

Panyla helység három részre_ osztatott. Egy része

Benedeknek Tumpa fìának,a’ Tz'cze, és Zamus vizek~
nel: f'elsö része, és Tuur tava. méllett, más része GrófY

Mihálynak, Ubul fìänak, harmadik része Panyla Péter

nek ‘Мои, mînek utánna ez 1_6 hátcn Kállai nemesek

kel viaskodott yolna.

1292.
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1292. Mihály, Ubulnak fia, Semyen nemböl való.

a’ JeleS Källay nemzetségnek eleje, ezen Zothmár Уйт

megyében lévö helységnek elf‘oglalásaeránt mikép pa

naszolkodott ? azt az 1- ßész. 46. eléadtuk.

1579- Lajos Királynak halasztó parantsolattya:

дозу mwel Káuay 111.111, é. Ропуа1ау, Lçwke., Pé

ternek fia Olasz Országban a.’ Velentzeiek ellen kato

náskodván törvény elö'tt ymeg nem jelenhetnek, az Б

pereik ezen ta'borozásnak végezetéig elhalasztassanak.

Költt Gyosgewron, a’ 5_2. Kereszt találásának ünnepe ‚

utan való Vasárnapon.

1415. Frank lPanyolay Jánosnak fia , és Ersébeth

— az ö annya, azonkív'i'il Dorottya, Marg-ith aszszonyok,

Veronika , Illona , Susanna, nevezett Franknak 1111111

don testvérjei Pauyol'a helységnek f‘elét ,_ melly Panyo

lay ’S|gmondot, Leukus fiat, ё: а’ nevezett Frank

at‘Yának testvérét illette, az ö 'l'órök rabságból léen

d6 kiszabaditására eladták Panyolay Lutzának, és az

` _ö leányinak. '

1424. Kállay Miklósnak, Lewkeus fiának egész

Panyola helysége új Királyì adománnyal adatott.

1427. "Sigmond Király tekintvén érdemeit, és_ Vi

tézi tetteif Jánoknak, Kállai Miklós, Lewlçes fia fia'.

nak, kivált hogy Marodi János Mesternek Machoviai

Bánnak zászlóia. alatt katonáskodván Havas- Alfôldén ,

a’ Törökök. és hívségtelen Radul Vaìda ellen dítsösé

gesen hartzolt, Kis-Semjén, Panyola, és Beltuk' hely

ségeket, Zathmár Vármegyében lévöket aja'ndékozta

új adományi levéllel. Költt Hozzimeayu Havas Alf`ôl

dén, Fekete Vasárnapon. ’

1451. Panyolay ’Sigmund Török rabságban meg

halálozván, az ö magva szakadtával egy részét Bátho

riak (‘сны-51161‘, dekt’ Kállaiaknak ell¢ntállása miatt bi1'

tokában‘nem léphettek.

1496- Рапу‘о1а `helységnek határi Kállay Jánosmk

réglé" Акты helységtöl. melly а’ Károlyi маты“

vala', lïltßtgkiìlömb'óztettok.

1 549.



1549. lemét Panyolának a’ lïilgyes erdökben f'el`

bomlott halári, Kállay János Leukesnek részére, Арб

thi, és Ólchva helységektöl, melly‘eket Károlyi Neme

sek _bírtak megigazitaltak. '

§. 515. Szamos~Szegh ,most Szabólcsi, ez МЫ:

Szathmár Vármegyei helység. ._
i. l

1512. Zumizegí Beke Mester , а’ mint ÓlchvaApá~

thinak leírásában kitetszik.

1597. Zudar Gyìirgy,

|42.. бьют zada. Jakab, és Bmdek ымк,

kìknek Titzie vizében fogott halaikat Károlyi László,

és András аптек, Zamos-Szegi halászaikat meg
verték. — l

1514. Roegonyi Istvánnak egész helység' lKirailyi

ldománnyal adatott. l

|550. Zovan erdö, K_echetc, és Найти‘ nevezetů

földf-k , Kisa-Tó, a’ Pályi, és Zamos-Szegì „liatárokhoz

a’ Vaskapu erétöl, egész a’ Chahel János Kúttyáig .

àшишек. l

y§. 514. yKia-Semjén helység-îs Szathmár ‘Инве

ёуёьегфаггогоц. Mert ад

|427. mint Zatlimár Vármegyében fekvöt ’Sig'mond

Király Jánosnak, Kállay'Miklós , Lewkes ña fìának й]

adományi levéllel ajándékozta.

§ 515. Waja, mest Szabólcsi helység-ìs, melly

Szathmár Vármegyébe bényúlik, annak Bohod, Papos',

és Eör helységeitöl körül ve’tetik , regenten еще‘) Várè

ìnegyéhsz tartozott ,'melly nevezetét уезд а’ Magya.

:rok l’annonì‘aba lett utólsó béjövetelétŕil fogva most-is

{Ей ágnn virágzó Ус)“, most I’Vay nemzetségtöl.

102| Eszt. Sz. Istvän Király alatt Voja Poga'lnyl Magyar Kere’szténnyé lett, és а’ keresztségbì'il Tamás.

nuls



v>’milf neveztetett., а’ mint ezen Де!“ nemzetségnek a’

Bárói Méltóságról ada'tott Jel-Levele bizonyíttya, és a’

Gyula-Fejérvári Káptalanuak bizonyság levelében-îs

olvastatik. Fiai voltak Mesk, Jolath, Medve , Gergely,

Omyth, Ábrahám, ’s ennek fia Benedek. Mert

l 5 `

Sz. László Királynak a’ ‘Штаба Káptalan viszsza

írttz- hogy midön parantlolattyára. Gabriçnt, Мамы.“

íiát, azòn f‘óldbe , melly Zothmár Vármegyébe [fl/aya

па!‘ neveztetik, é; magva szakadtt Ivankájé, Щетка

fiáé vala, -bé`1ktatnik1ván1ák~ а’ Woyai Nememesek

Mesk, дым , Medve, Gergely, Emyth, Ábrahá|n, és'

az б lia ßenedek ellen; állontak.

1545. Gróf' Pálnak, Ország F6 Biráìának paran

tsolattyára, az lígri Káptalannak bizonysága Щи‘! meg

kiìlömböztettek'Wojának, és Eurnek határi, Woját
akkor шип Mester Királynaky különös jegyzöje (Spc

' cialis Notarías Regìus) Eurt реф; а.’ Laskadi Neme

sek birták.

1578. Way Lá'szló‘Váradi Püspök volt.

141'1. ‘шар helységét Way Ábrahám, és György

bírták, de azt tölók Chernavoday György, Jánosli

Kántor László, és Bilkei Balicza Sándor elf'oglallák, ’S

а’ jobbágyaikat 616. года"; megzsákmányolták.

1412., Waja helységét Zathmár Va’rmegyébe Gyurgy

László ltélö Mlester, és az ö testvérje Gáspár Királyi

adománnyal шишек; de birtoka'ban nem lépheuek,

тег: '

‚ |415. Way Lászlónak й] Királyi adománnyal ada

tott ismét. — ‚

. Щи’. Way Vitusnak Lombardiában ген jeles vi

tézi szolgálattyára, ’s kivánására „ш“ Waya hely

Iége, az hozzá tartozandó iószág rélzckkel, "s határos

falúkkal egygyütt ’bigmońd Király ‘На! Zqbólcs Va'r

megyébe мы meten. ' '

1418.



1418. Azon ’Sigmund Király Wajai Way- Ábra

hámnak érdemeire nézve, nékie , minden rokoninak,

’s azok maradékinak a’ gonosz tévöket meg itélö мы

mélyes hazalmat adottJ melly mëg а’ hamis pénzt ve

rökre kiterjedett. ' ry

Azon Eszt. azon Király azon Way Ábrahámnak

külömbkülömbf‘éie tántcorithatát‘lam` hivségi'i vite’z ‘0201

gálarit tekíntvén, mellyeket latriában, Foro -Julium

ban, és Allemanniában tett saját vagyonnyainak felál

dozásával, a’ Jeles Way nemzetséget а’ Tanais vize'n

által szgkö, és a’ száiában еду

vas, ’s f'elette nap, hóld, és csillagokból álló Сайте!

rel felékesítette.

Azon Eszt. Way György Titeli'Prépost volt.

’ ‘4'9- А’ Waia, ¿s 'Eör közt villongásban lévö ha

läl‘vk elìgaztíattak, a’ hol köztök f’ekvö Jubdn «fö'ide

шипами.

1425. 152g. “Тай: Way Ábrahám, és Is’tván bír'

tak, a’ kìktöl felét Kristina Aszszonynak halálával Na

brády János magának kivánta.

1451. Ezen helységnek egymésze Nagy~Wajának ,

más része pedig Kustos-Ve'gnek пением", mivel ak

kor Way Péter a’ Váradi Káptalan Kintstartója'( Cu

`низ) volt, kmek a’ helységnek alsó vége oszßńlyban

jútottfés vollongásbaniévö három ekényi földgye Ki~

\rályi mérték szerént Wajától Kustos - I/¿ghez né‘kie

itélleteu.

1507. Way László Nìkomediai Piispñk, és Fgrì

Nagy Prépost voltrmelly esztendöben а’ Wayaknak,

és lbrányiaknak egy forma Czimerek‘Királyi Jel-»Levéi

által megújjinaton. ‘ .

1518. Way Imre Nagy Váradi Kanonok volt.

‚ваз. Way Mihály а: Erdélyi' 111111011112111 ..11511-y

zitására 41. Törv. Тай‘.

Тип szölöt tartó 5211г- -

i t

1647.



1647. Way'Péter a’ száraz vámoknak elt‘órlésére

91. Törv. Tzik. az Oxszágnalc Biztossai voltak.

. '1650.'Azon Way Péter feleségével Csepi Zoltán

Annäval mivel a’ Királyi tábort sok eleséggel , és a’

Királyi Kintst’ár‘t еду néhány ezer forimckkal s' gm 1

ték, Szamos-Ujlak helységét Királyi adománnyal ,uw

lomúl nyerlék. ‚

1681. Way Ádám megint az Erdélyi hatärol; f‘elé

25. Tzik. ‘ _ .

1715. Way ими-а’ vauás doigábm zo Tzu. ki

neveztetett Országos ßizaoságoknak wink magia.'

1744. Way László Márìa Therezia. апуг1„1<, ’l Ki

rzílynénk óltalmára zoo. Föböl álló L.) «as v|_|¿..| ...gg i6

vaxffegyvrrrel, öltözettel kíállított, és ‘зимы-‚ь a’

Buñgus háborúban, mellynek “адепты mint 'Ezexed‘l

1’1з2з2а tért nyugodalomra.

‘А: mi idzsnkben wel., ¿s élnek.

179|. Way IstvárlK Királyi Tanátsos, a’ Pétsi Ki

rályi Oskola Megyének hajdani l‘öKormányozója, ki

több rendbéli Ország gyi'ilésekben a’ K'irály, és Haz:

eránt viselteten hivséges buzgóságál. nyilván esmére

tesaé tette.

ц

‚797. Way Daniel szabàd zászlós (Liber Bam)

Császári, 's Királyi valóságos Kamarás, és az Egdúyi

határok elintézése'ben Orszagosßiztos.

1808. Way‘Jósefl‘, a’ ki elébb Zabólcs Vármegyeì

Fel` lspány, azután Királyi Magyar ',Tanátsos , most

Udvari Tanátans,"és a’ legf‘öbb Törvény széknek Tag~

La, rilka ész kintsével (платит) magát megkûlöm

özteti.

1808. Way Miklós „abad zászlós, сыны-1 Kim'

lyi valóságos Kamarás, elöbb két izben a’Nemes Fel

`. ‘ kelö



kelö Seregnek Ezeredes Vezér Kapitánnya, most Osz

tályos наш Vezér.

1808. Báró Wajai Way László, Császári Királyi

vaióságos Kamarás , Magyar, és Erdélyi többVárme

gyéknek érdemes Törvény székbéli Birá1a, a’ Jenai

Tudós társaságnak Тата, 65 Tudós Hazánkfia.

_ `Jeles az Ibrányi nemzetség-is, melly máskép

lbrányból 1550. Eszt. éltt Ibrányi Lukácstól szármaáxk,

másod elö nevét Wajaról írja. Ez onnét vagycn: hpgy

а’ mint а’ kezünknél Iévö Királyi ilélö Начат elöu;

folyt pereiknek foglalattya mátattya;

1414. Way István ibxzányi Margitot házas társúl

vette, a’_ki még élt Waìal Waynak, de az ö fia lst

_vá.n, és `az ö mara ïék'. már VVajai lbrányiaknak ne

vezték magokat, a’ föben járó hatalmat adó Jel-Levé,i

.beri 1418. és а‘ Wayaknak, és lbrányiaknak egy for

ma Czimereket meg újjíló. 1507. Királyi adományi 1e

vélben Istvánçól származon; lbrányi 'Lászlónak fìai -is

név sz‘e'rént bététettek, és birtókoka-t Waján megV tar

„так.

А’ több Fel-Tspáhyokon kívi’ii, kik Szabólcs ‘761’

megyébe ezen Nemzetségböl`hivatallyokat érdemessen

viseiték; `

1474. lbrányi György Budai Káptalannak ének

löje, ' . —

1507. lbrányi .István Esztergami Kanonok

158g. Ibrányi Ferencz'hires Törvény tudó, 65 Or

`szág mááod Birája vfolt.` Ótet; küldötte Makszimilìán

Császár Erdéiybe а’ Fogaras Vá'ra, ’s földe eránt Bá- ‘

thory István,'.és Békessy Gáspár között támado1t per

nek, és az Orszáfg gyí'ilése~is бит rendelle а’ Szepep'

ségre az Ország'határinak megvisgál‘ására.

` 1544. lbrányi Mihály Rákóczy György Erdélyi ha;

даёт!‘ Hadnagya Kemény János alatt Katonáskodott.’

166.'



568 „им-м’

'1661. Ibrányi Ádám nevezetel Vitéz Törölt rabsá

got szenvedett. ‘

1707. Ibrányi László Ezeredes a’ Trenehéni ütkö

zetben спаси. —

1780. Idì'a's’bb Ibrányî Miklól Császári, ’s Királyi

Tanátsos, ,és sok esztendeig Szabólcs Vármegyei rel

lspány, kinek Вам Wécsey Mária lfeleségétöl Бай:

János nötelen, мы‘ felesége Kállay Franciska, Far

kas elébb Szabólcs Vármegyei Al lspány , most Tiezán

Ш! való Keri’iletbéli Táblának мы; Birája felesége Beca

ky Ersébeth, Mihály felesége lrinyi дышит, Miklós,

elébb Szabólcs Vármegyének Fö-Jegyzöie, имён а’

Felkelö Nemes Seregnek Al-Ezeredesse, fflesége"Gróf

Klobusìc’zky Maria. `lcl‘c'i’sblzo lbrányiMiklósn'ak Károly
“темы pedìg ÄAntal fia.

Még több Szathmár Vármegyéhéz tartozandó hely

ségek-is említetnek a’ régi Jel- és Ok-bevrltl‘ben,

mellyekböl tizennégy az Ecsedi Láp által elnyeleutt,

némellyeknek печей elváltoztak, ,némellyek most разг

ták, "s így következnek a’ betüknek rendi szeréut:

ё. 516. A_bramfalva, régenten та, most ринга.

1489. Egy negyed része elitéltetett Csáky Bene~

dektöl, Ferencz‘fiától Drágß'y Bertalan részére.

§. 517. Nyihddony, helység, moet Szabólcs ‘Мг.

megyébe van , а’ Gróf Kárplyi ház biria; de

1609. mint Szathmárba való Csomaközy Péternei

Királyì adománnyal- adatott.

ё. 518. Азов! , máskép Pap/àlva.

1581'. Pyliskey Istvánnak,

1451. Darahy Lászlónak Kîrályi adománnyal l

амой. ` .

S. 519.



‘ «miш” »` Y569

‘ё. 519.4111111362111,

1194. вашем: Ьа1$216 Mener мы ыгашш'г.

1558. Nagynak neveztetett, Paztuhi Domokos Meg.~

ternek, lHasznosi Donwkos Nádor Ispány fìanak КЕМ‘

lyi parantsolat szerént adatott. ` ‘

14е4. ВОЁЁП’Й Filep felesége Anna Almást Királyi

adomannyal nyeifte.- ' _

f 1412. Ezen Királyi adomzíny kiterjesztetett neve

zett Annainak testvéi-jcire-is, úgy mint Perechey Íst~

vánra, és Klárara, lmrének ApáthiKapelch Наша!‘ fe

leségére. ‚ ‚ ’

‘ /

1419. Perechey István, Benedeknek fia maga. ré

szét testamenlomba hagyta Susánnának, és Klárának

Apáthi Kopólchi Imre leányinak,rkik az ö шее-‚11616181

Klárától szi'ilettek.

1420. Csa’kylstvän tanúkat „наши Vetésxy Ja
Ykeb ellen; hogy ai Almássi jobbágyait a.’ fogházból

eröszakossan Инде

A1450. Ладен Dienes Váradi Piispök, János, és

‘ M'rhály Székelyek Ispánnyai, és László testvérek, Ku

!a‘lyról neveztetett .lakch lvstvŕínnak 'fiai tanúkat vallat

‘ай: Dolhay László ellen: hogy az ö Almás nevezetii

helységeknek részéröl hamis határ levelet tsináltt.

1515 Bámory Györgynëk, 151115111111., es Andrés

пай `К1гй1у1 adománnyal adatott.A

` 1547. Perényi János benne ré-szt Кара“:

A’ fellyebb írtt Ratholdi Кишинёв,

11197. Nápoly стадии >Kaserta nev'ů vá‘rossäbói‘

szakad/tt Magyar Országra Kälmán Király idejében, a’

mint Thnróczy iria. -

А a i175.
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1175. 'Ráthold volty Ill. Béla Királynak Vezére, a’

k’ìt'öl a’ Ráday , Hasznossy , és Pászthóy régi nemzelse'â

gek származtak.

m7. Más náihoia-nagy етЬег volt п. Andrà»

Király idejében, a’ kivel a' заем földre-xs oda járt.

1501. Rátholtd Выйти!‘ ña nagy eszköz volt ben

ne: hogy Устав! Magyar Királlyá lett.

1515. Hasznossy-Domokos `ezen ncmböl Nádor 15

Pány volt, kn. némellyek Dausa Nádor lspánnyal, és

bzailmiái-i Eö-lspánnyal egynelç vélik, de Katana,

Hazánk töriéneteinek Jeles irója‘öket megkülömböztcii.

ё. 52o. Äńdreas helységet,

,451. Danby мы, és László кашу: adomán~

nyál szerzenék. —

§. 521. Ba'cs.

1417. István Erdélyi Püspök perben ìdézte Gy‘û

rei Kún Györgyöt, Tamást, és Miklóst: hogy дара‘:

ki vSzathmár Vármegyében f'ekv'c'i Вас‘ helységnek ’ha

‚мг levelét, melly Dienes Lossonczy László Bán ña bir

‘Майн! hmm.

§. '522. Bagda, Szathmár Vármegyei helységek

шагам emlmenk:

1411. Hogy abban Jákó Klárának, Seményi'Ke

lemen feleségének rész jószág adatou.

1451'. Pusztának mondatik, éfzilágyi Jákó Gex

gelynek, ‹ 

1480. Petneházy Jánosnak, e's Mìklósnnk egy rész. .

1496. Petneházy Mátyásnak ввёл Bagdaì puszu

Királyi adománnyal admon.

I Ezen



_ Ezèn Petneházì nemzetségnek maradéka lstva'ml

‘ärì’ól nevezetés: hogy Tök'ól'yi hadának FöVczére Iévéń

.midön а’ zenebonáskodó Tökölyì I'mŕe Törökök alla!

Váradon rabságra tétetett, megboszszonkodván a’ Tö

rökök álnokságán Kassa Várössát 11685. Eázt. Hét eze

xfed magzívall Kaprara Eneás Császári Vezémck í'elad

ta, és a’ Törökök elleń ezulán vitéz'iîl hartz'olván,

`2.000. forintot érö gyémántos kóßág- tolla1,Leopóld

Császár állal megajándékoitatott.

_ 1571. Megyery Miklós, él Pazoriyi Càer'es Gyórgyl

Bagdai pusztában béiktattak;

§. 5`25. Bytjf pdsztáröl;

‘ vi650. eml-ékeze! vagyon: Íwgy az'hCyerö- Menus:

tòrî Kèmény Jánbs Királyi adománn'yal nycrte.

ё. 524. Bodortelclfe , ppszta

1427. ет1111е111н hògy azt èSigmund~ I‘ílîrálly l‘íáll'ay

Jánosnak , Miklós Leukes ña ñának; ’s hiv kalonája'n'ak

ajándékozta.

§. 525. Üj- Bog/citiy pusz'fá

1453; .Bogáthy' Miklasnak, és Lukácsn'ak Kiráxyî

àüománnyal adatott; 1

§I. 526. Borzlyùk hel'ységnek

‚1592; ет1ё1‹е2е16 Vag'yçn :ß hogy az Erdì‘îdi ylîceríiv`

ierbe'n, Balk 5 ésprágh Mármarossi Ispányo'knak Ki:

ŕályi adumánnyàl adatott; ` —

1415. Ai Apag'yi' ńemieiség mia.

§. 3271 Bosor'ztä Ílel'ységy említtletil’t:

„ 15u. шагу ¿n кьшау vGyöŕgy Шарада.

ińálíńyal ńyerte. Mo'st Alsó ßozinlálnak nevèztetik, {На
Szik. а’ Szarríos, és Lapo: melleu Tóthf‘alútól fél inétt-A

да 2 “уже a
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f’c'ildnyire Kì'ivár vidékiben, határja közép termékeny

ségiî, Magyarok, és Oláhok lakják.

у 528. Chaagh helységnekI

_ 1425. emlékezete vagyon: hogy abban rész‘jószág

Báthory . lstvánnak , Benecleknek, Tamásnak ‚ Mlhály

.nak ,_ és Bertalannak adatgtt.

§ 529__.__ç_.0__ká1f P_îsm, hagy szazhmárba ieu 1é

gyen , eze o Цепи :

1412'. Gyiirgyi Lászlónak, és Ga'spárnak Királyi

adománnyal adatott.

|417. Way Vitus birta, kinek esedezésére ’Sig

тот! Király Szabólch Vármegyébe által helyhczlene.

1422. lHódossi Jákó nemzetségnek bírtokában volt.

V1496. Vetéssy Ambrusnak aja’ndékoztatott.

1542. Szent- Demeteri Bessenyö Mártonnak benne

rélz ,

1564. .Abrámlfy Istvánnàk, Melith Cyörgynek,

Gyaluî Wass Györgynek, és Ibrányi Ferencznek egész

pnszta Királyi adománnyal adatott.

§. 55o. Eò'rzie'nfes, máskép Erme'nyes helység

Szathmár Vármegyébe említtetik: hogy

\

1592. Balk, és Drágh Márrnarossî Fö-Ispányoknak

az Erdödi Мед-шефа: Királyi adománnyal a|ándékoz

tatott. . ‹

14.5. Györg/y, es sanar: Drágh nai, Lá1z|ó,_o|áh

Jánosnak fia, János, és László , Sándri Balk fiának Hai

ымк. ‚ ’

§. 551.

l



ё. 551. Erdc‘Í-Ruszka равна említtetik: hogy

151g). benne rész jószág Zéthényi Fodor Imrénelc

Királyi adománnyal adatott.

_ 552. Ezz'ertelelfe helyse’g eìn‘líttetìk: hogy a’

mint а’ Cháholyi Uradalomhoz tartozandó 1

1547. Cháholyì Imre leányinak, Annának мент

Györgynének, és Katalinnak Pex'richevich Györgyné

nek adatott. ’

§. 555. Ezegen helységnek emlékezete v_agyon:

hogy

1561. Fekete` Balogh Jánosnak benne rész ìószág

adalott.

5. 554. Ката: földgye Filpcs alatt említtetett.

ё. 555. Nagy- Fene’k puszta, mindenkor Károlyi

Uradalomhoz, és annak Uraihoz tertozandó volt.

‚ §. 556. Gah'an nevezetiî, és Ешьте: Vármegyé

be lévö f'öldnek,

мы. Eszt. emlékezete vagyon II. András Kìra'ly

nak levelében, a’ mint Kaplony helységnek leírásában

látni lehet.

ё. 557. Ga’thi pusztá: Y \ ’

1425. Nábrády János, és Banky L'c’ìrincz bírták,

de Nagy Pyrichey lstván elf‘oglalta» ‚

ц

1426. Nábrády Nemesek határját megjáratták, és
megkülömböztenék Perec/1e helységtöl,y melly Nagy

Perickey Nemeseké vala. '

§. 558. дед”: helység-is Siathmárba emlittetik:

heey '

1420.



l

‚1420. Gsáky ими: him, és annak iobbágyïrve.

tésey .la-kal) a' foghazból eröszakosean.kiszabaditottm

ё. 559` Паши; puszta.

1650' сет 'M°“°“°”i Kîemény Jánomak aiándé.

iíoliatott. ’ — - ‚. _ _

`§. 54°. мышц“ hdyqé;

1404. Bogáthy File? özvvegye'nek Kiráiyî adomán

pyal’ adatott. Y ‘

§. 541.l Lek helységnek emlékezete vagyon: hogy

. 1489. abban Advigának, Malomv'ilzi Kenderes Lálz

'öz‘vegyé/nek. rész avdatott..

ё; 542.`B.’f1l71olvhelység emlittetik: hogy azt Moh

tïen hxelysé‘glnçk sîzointzedsrágfíbanl Zlathrnár Yármegyé

kw..

1599 кецгеззу Laszió, Miklósnak fia,~ Darambo

sy, And.äs, 'Andrásnak fia, és' Egry Péter, Leukul

‚ hek fia. .Iánosriak , és lstvánnak Zánthoui Petten (iai

nak 100. arany forintért ‚ és' két csikó'lovakért 6:6
kössön eladták. ' _ i ` ' ‘

ё. 545'. Kecvskefaltâ emli-ttetik g

1420.. Özvegy Jusztînának, Jánosnak, és {Алм

n_ak, Sándrl Béltilleki Ba‘lk ña fiának részekre tétetett

tanú vallatásban: hogy azt Lászlónak, György Kusali

.taken f1.1l fiápak jobb‘ágyi felpré11.111.111.v `

§. Kerze/1v h_elysérgvnek „Мышки? vagyon

1597. Hogy az Дог-‚50111521 BánH'y Gy'o'rgynek ,

160'9. csomaközy вещных Kìrályi adománnyal

14:12u-, » „ ‹ ~ —‚

.. _ ' ‚ ё. 545



_ ё. 545. Kermeche helységet l

1559. Gyarmathy János, Jánosnak Ea bi1-ta., és an

nak határit Zekeres helységtöl, melly Zekeressy Ta

másnak, Istvánnak, Lászlónak, és Lukácsnak, László

y fîainak birtokában vala, megkülömböztette.

ё. 546. Каспий’ helységet

1584. Keresztúry Benedek Lászlónak fia bírta.

ё. 547. Koppan-Telke puszta _ ‚

1519. Zéthényi Fodor'lmrének Kirá1yi~ ademán

nyal ‚

1550. Hodaszì Kántor Lutzának benne re'sz ada

t0n.

Ё. 548. Kosztatun földet Zathmár Váxjmégyében`

1271. Abrámnak Ponyth Griâf fiának István Király

ajándékczta.

1281. Péterl: Abrámnak fìát László Király birto

kában megerössítette.

’ §. 549. KoAzmatchke puszta eránt _

- 1426. A’ _Kállay nemzetség törvénykezett, ’s né

Íkìe iléltexett. —

§. 55o. Lashad helységet а’ Way nemzetsé'g bi1'

ta, de ат: ›

|412: Gyurgyi László Itélŕi Mester a’ Királytól

felkérte, hanem birtokában nem léphetett; тем‘ _

1417. Way Vitusuak kéŕésére ’Sigmund Király

Zabólch Vármegyébe által tette.

1 141.9. Nagy-Källay Leökös Klárának fele osztályl1an

iútott.
I ' l 1468.



_ çdatott.

l

1468. Malomvízi Kenderes János feléb‘e,

1492. Pemeházy Má’tyás @gy részébe

/14g6. Vethéssy Amìbru$ egész Laskodi p_usztába

Királyi adomány mellett béiktattaltak. '

f

\

S. 551. Lìbventelkc равна ,

‚ 1524. Bánházy Pálnak, Andrásnak, Benedeknek ,

lmrének, ’Sófìának, Annának, és Jusztinának Zele

méry Mihály özvegyének Királyi adòmánnyal adatott.

ё. 552. Маг]: _pusztát ` ‘

1427. ’Sigmund Kireíly Kállay Jánusnlk, Miklós

Leukes 4fia. fiának_ajándékozta.

1614. Egész Mágh'i puszta' Pyzfçndorfi Rueberl ‚ György Hadi Vezérnçk Királyi 'adomannyal adatott.

§. 5.55. Ma'rton helységet régenten а’ Way пеш

гегвёё bírta, hanem `

_ 14N. Gyurgy László Itélö Mester Királyi ado

mánnyal felkérte, de bírtokában nem léphetett, тег:

1'417. Way Vitusnak kérésélrel ах! Szathmárból

Зимы; Vármegyébe ’Sigmund Király дым Ье1уЬе2

tette.

ё. 554. .ùérgesd egész ринга,

1485. Petneházy Mátyásnak Királyi adománnyai

д. 555. Mzklómkk. pum.,

1426. А’ Kállay nemzetségnek itéltetett.

д. '555. ó'nadi ритмы,

1720. Vékony JánOS ,‚

\

1727.



1727. Rhédey ‚ László, és Ádám‘ Kira'lyi adomán- l

11`yal b_éiktattauak.

ё. 557. .Pa/fos helységet

1515. Palcossy György , Istvánnak 6a birra.

§. 558. дамы pusztát '
ŕ1555. Derenchényi lstván Ánarchy ‘Péternek z‘á->

logba “жене, ’s hogy azt kiválthassa Raclák György

vejének megengedte.

559. I’atalf ljielységbenl rész jószág

1427. Каин Jakch Mihálytól, és Lászlótól, Ist

' vánnak fiaitól elitéltetett, és Gachaly Tamásnak, Ta

más fiának, mint néhai Gachály László Elleus fia ma

l radékának нашем.

§. 560. Pázmántelcke pusztának {Не

1468. Машин/{21 Kenderes lánosnak Királyi ado

mánnyal adatott. ' ‘

§. 561. Pereche helyse'gbe \

1404. Bogá‘thy Filep özvegye Királyi adoinány

танец béiktattatott. `

\

1405. Nagy- és Kis-Perechére osztatott. Nagy

Perechét Nagy-Perechey lstván, ßagossy Miklós, és

János , Kis-Perechét Kis-Perechey Péter, `Péternek fia,

és Рай, Györgynek fia bi1-tak.

1412. Perechey Istva'n, és az 6 testvérjei Anna

Bogátlly Filepnek, Klára Apáthi Kapolch Imrének (Ь

leségei Nagy Peteche helységnek

1414. Kis-Perechey Péter, és Pál Kis~Perecl1ének

birtokában új Kixályi adonxány mellett megerössílenek.

1419.



n 1 1419. Nagy-Perechey Isiván, Benedeknek Ea vég

só rendele'se által Susa'nnának, és Klárának Арам

КРРЫсЬ Imre Perechey Kla'ra feleségétöl, 's testvér

hugától lsziiletett lezinyinak hagyta а’ maga részét.

. 1426. s111111 1111111151111, 1111115111 а.’ Nábrádi мы.

sek bírták Perechének- határi Nagy-Perychei Nemcsek

reszére elválasztattak.

` ‘5. 562.y Pród helységnek részébe

1515. Czégényi Kende Péter béiktattatott.

ё. 565. Pusztasà’r helység `

1588. Károlyi Mihálynak Királyi adománnyal 111411

дёйоцакоц. 1

§. 564. Нева!‘ 11е1удфёье

1429. Cháholy János,_él László béiktattak.

ё. 565. Rét'h puszta

1519. ZéthényiFodor Imrének Királyi adománnyal

adatott.

ё. 566 Ruszka pusztzít

1450. Hódaszi Kántor [лига Kîrályi

nyerte. l

vadomzinnyal

. §. 567. Szasza'r helység,.melly most Kövár vidé

kiben Nagy-Bänya melletç van,

1511. Kis-Várday Györgynek iKirályi adomiínnyßl

` ijándékoztaiolt.

§. 568. Egyházas. S’e’nnye helység

1566. Cháhòly Sehestyénnek „Нас: ßának

ё. 569. Zentpa’li, és Zentmíklóslu' puszták Cso

bay János hitvessének, és Kasuhy .Borbálának Kärc

lyi Mátyás fel-eségének , ‚\

1611. Zentmiklós helyse’g Lónyay Farkasnak, P6

ternek , és Monyhártnak ,

1725. Szentmiklós puszta Rhédey Lászlónak, ¿I

Ádamnak Királyì adománnyal сдача!‘

§_. 57o.
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Ё. 57o. Tapolhata'r helységet

1417. Matuznay Domokos, Bádlory István, és

вазы: Mm мины, Lukácsnak На bmák.

Q, 571. Thyöatçllfe pusztát

1452. Sarollyáay Domolcos,

1489. Márton Péter Királyi adománnyal ny'erték.

§_. 572. Timotheus helység

1570. Keulchey Jánosnak Királyi ladonfiánnyal a

daaon. ‘ .

1578. Gyi’igyey János, Mihálynak fia, Gyi'igye

helységiöl harárir megkülömböztette. \ `

1408. Mär puszta voll, és Ираку Antal, és Fb'

renc; benne béiktaitattak. ' I

§. 575. Thyvissed helység

14571. Darahy „лома!“ és Lászlónak,

§ 574- Tö'lgfes helység, máskép Tages,

1412. Perechey Istvánnak, Annának Bagátl'iî Fi

lep , Klárának Apáthi Kopolch Imre hitvesseinek Kirai-`

lyi adománnyal ajándékoztatott. .
\

1419. Peréchey István, Benedeknek fia maga ré

‚ szét Susánnának, és Klárának, Apáthi Kopolch Imre

Klára. f'eleségétöl „ищем leányinak testament’omban

hßgyl‘f. ` '

§I 575. Thomas teklw разы;

1447‚^Ве1‹6пуй М1Н6впа|5.

§. 576; Theres „мы puszta ‚

1429. Cbáholy Jánosnak, és Lászlónalç,r

§.v 577.` Tozokus helység ‘

1429. Ugyan azoknak,

ё. 578. Tryvarcha helység

1592. Balk', és Drágh Marmaressì Ispányoknal;

llíirályi adománnyal adattalc. '

579, Вид-111141‘ említtetìk: hogy abban

142.5. Mikolay'l‘l'r’sébethnek h_itl rész szabatott ‘ф
l ' 58%
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§. 580. Vanlegcn „и“ helységbe

1412. Perechey lstván, Anna Bogáthy Filepnek,

. ‘КИП: Apáthi Kopolch lńxrének Feleségei béìktatlàttak.

1419. Perechey István maga. részét Susánnának,`

és Klára'inak Apáthi Kopolch Imre leányinak végsö

rendelésében hagyta.

ё. 581. Vassían most Varsa'ńy Bereg Vármegyei

helység, de mint Szathmárhoz tartozandó emlínetìk;

1550. lmbreghy András, 65 Dessen Diem-suck fìaì

Sály helységet Péterrel 'Abrahám fìaival, Kaxha nem

,böl valóval Vassan helységért-Zalhmár Vármegyébe

„‚ eltserélték. 1

1566. (ад/‘055211, 65 ÚiVossan helységeknek ha

tárít Nomen, Withka, Kápolna, Moda ‚„ Кш‘оз, Сет

se, Gure helységeknek határitól Bulk'ay Pál Miklósnak

fia elmezsgyéltette.

1415. Kis-Vasant Fel-Csçby Jakab, és László

binák.- / 1

|419. Vassan helységet 11611а1 Orosz Miklós Le..

leszi Prépost, és Kiŕályì Al-Kantzellár testvéreinek ré

szére f‘rìkérte a’ Királytól, mwlhyért> Cháhnly János,

és László a’ Királyì Udvarban idézték Orosz rokonit.

1420. 1421. 1425. Bultkay, és a’ Velek egy törsök

'böl származó Márky, és Ráskay nemzetsegek Nagy

Vassant birták, és magok `között felosztolták.' _

1426. Воду а’ Buttkaiak igazsa’gtalanúl elfoglal

ták, Hódaszi Kzíntor Bálint alllította.

146o. Kenderes Jánolnak Kis - Varaánynak fele,

Nagy -Varsányba-rész jósza’g Királyi adománnyàl ada

tOlt.

1480. Ráskqy János, 65 Balás bírtokokban új Ki

rályì adomány mellett megerì'issítettek.

VolfezenRáskay Balás а.’ Buda Ya'rnak ‘Kapîián

nya, Kamará's és Tárnok Mester Mátyás, 65 Ulászló

Királyok alatt, az ö fìára Gáspárra, 65 Kállay Jánosra

‚. volt bízva a’ Király szeméuye a’ Moháçsì ütközetbe,

а’ mint lstvánH'y írja..

148g. Advigának, Malomvízi Kenderes Lálzló 62

vegyének hit, rësz szabatott ki Varsfaínyba.

1544.



vbírták.

1544. Way Demeternek, Anitalnak, és `Péternek

benne rész jószág,

1575. Еду része Kenderes-Varsánynak Kenderesek

bírtokától neveztelett, _és Dálnoki Zekel Gáspárnak,

Boldisárnak, és Mághy Sófìának, Zékel Antal felesé

денек Királyi adománnyal adatott.

Ё. 532. Zahl-on puszta

|489 Csáky Benedektöl elite’ltetetf, és Drágff’y

Bertalannak itéltetett. _

ё. 585. Zcrnye helységet 4

1417. Matuznay, Báthory, e's' Kún nemzetségek

ё. 584. Zilvás helység

145g. Chernavoday Miklósnak, és _Ersébeth 1621

'nyának Kìrályi adománnyal adatolt. ’

im“mwmwxweew|®memwmmmœ^‚о‘
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/Iz I. Hészhez 161. Laphoz, a’ honne't 111126

ból Íiimaradtak ezeli: '

1605. Eszt. Szathmár táját Basta György Császá

ri `Hadi Vezér ti'izzel, vassal pusztította §. 81. чёт/6:1

otlan az Erdélyi zürzavaros állapotnak ki'menetelét, a’

mint már az elöhozott kéz frat írìa: „Társúl, és

„ Tanátsadóúl 1601. Евы. adatott nékie Marietti neve

„ Zella Olasz Jesuita, а’ ki többnyire a’ Szathmárî

„ Várban mint tábori Káplány tartózkodott, ’s tsalt`

„ maga egyedi'il tudta: miképpen fog Erclély 1361110

„ ry ’Sigmond által Rudolf' Csásaárnak által adatni Pn Bálhory ’Sìgmondhoz |601. Eszt'. Нашу-191601)‘ neve. n

„ zeti'i Kövelel; kiildöttck Szathmárból ollyan izenetlel;

„ hogy а’ Tör'óköket, és тащит botsássa'el, a’ mel.

„ lyet a’ Török Pórtának hatalmától f‘élvén nem tsele.

„ lekedlìetett, és Erdély sem engedte. Mìdön Basta

I ‚,— Szatb
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lsa;

й Зййлйаёгбп így mulntozńa, 1602. Esz't. iÍ‘Radnl Éèŕi

. „ Ьап a.’ Havasalf'öldìek közzül egy leg`vagyonossabb

„ Bojér egynehány Záswzló allyával Bastához Szathmár

„ Ьа érkezett, vkérvén ölett: Ногу Ha'vasalföldi Vajdáë

i, mik létemé, `iíllandó hívségét igérvén Rndólf` Usa'

Ь, szárna'k. Basta felblztatván биты/а öszve szedvén

„ÉSzathmárnál táborozou: katonáit, és Erdél'ynek azon_

„ Nagygyaìt, kik ’Sigmund Fejedelemtöl . eláliván a’

„,Császári birtokban kerestek theiiedéxk helyft, úgy

„ mint Sennyei. Pongr'áczbt, ’s Kornis Bóldi’sárt, Ko

„ losvárra indúlt, a’ Mahgyar'haìdúkat Rákóczy Lajoi-l

¿j hak vezérlése alatt el'ore küldvén. I

1605. Es'zt. Zatlimát‘ Várát ostrom álá vette Boes

kay István, és négy hólnapi megszállás шёл meg is

hödltotta éhség által, erössen védelmçzvén a’ várat

Beck Joakim Császári Kapitány. Boçskaina'k ne‘veze

tesebb> vezérjei Кбит! volt Szathmár Vármegyei Káro.

lyi lstván, a.’ ki Tŕenchén várát-is ostrommal megveltq

1606. EsztQa’ Bécli lszerzödésbe Zlathmár‘erössé
Vge Becskay Iswánnak által adaŕott ‘§. 81. à’ ki azon

Esztendöb. 16. Aprilisben tartandó Kassai душам“:

re meghivta `ezen Уйти: hogy Követeì által megje

`lennyen. Város jegy. Könyv'. l `

1607. Boesikainakhálálával mègînt a’ Cyásíár hiv

ségére hódolt, mellyre meg hívla бы! Kassán 27. Mär

tiusban tartatott Ország Nagygyainak gyülekezete, az

után által vételére rendelve volt Nagy-Luchei Dóczy

András, Bar'si ЮЗ‘ Ispány, Kil‘ályì> Fô-Kamarás, és

Ta'nátsos Kelernessy -Mihállyal ‚ és Bornemisz'a Miklós'

. sal, kik a’ várossaikat azzal biztatták: liogy közben

fogják „задана: vetni ö Felse'génél: hogy ezen Várug

szabaddá tétessen, az Ors'zág gyûlésére Királyi levél

lel hìvattasson, a'ddíg-is a’ várban léendö búza Ahorciás-v

tól kivették öket, és a’ bor árultatásbéli öt hólnaphoz

Ínëg egy holnapot adtak nékiek.A Vároß Lev. Tár.

убор. Eszt. Midì'ín az" Országnak eri'isségeit Na;

prágy lErßek a’ Német4 Birodalmi Rendek elött elö

számlálna», ez'eket mondoita: ‚‚ Felsö Magyar Огней‘

‚, ban Zakma'r, Ecsed, Munlfách , e's Kassa valamìrc

l, való erösségek, a’ többiek taak Kastélyok, магию“;

n kal;



„1551, p'alánkokkal, 515150.15» 55111201.1551 1555111 „т,

~„ a’ mitsodások Kálló, l‘okay, Ónod, Zendrö, 526

‚, с11611, Gyarmath, mellyekben van ugyan 6_1' álló ka

,‚ lona, de fizetetlen, és éhel 11а16. Orsz'ág душе;

,‚ Nap. Könyv.` 114. lap. 

Azon Eszt. Keezely Miklós Szathmári Vár örzö

vitéz katona Szathmaron egy Nemes iil'ést, ’s egy 526

l'c’it Királyi adománnyal nyert 1I. Mátyás Királytól.

Lelesz. Konv.

1609. Eszt. Szathmár Várossának-határjai megkii

lömböztettek KisdGelényes, máskép Pálf‘alva, Amacz,

Réztelek, Nagy- Kis  Sadány, Dob helységeknek lia

táritól, és határ jelek hányattattak, mellyek a’ Töke- V
r

Terebessi erdöket , Bezermény  Teleke földet ‚ Uji'alú ‚
Gy't'ilvész, és Gelényes helységeket elválasztyák. Le- n`

.1esz. Ko'nv.

1610. E511. I1. Mátyás Király zathmár m5105555

Polgárinak közönségesen egy malmot a’ Kis~Szamoson

ajándékozott. Lelesz. Кот‘. `

Azon Eszt. Gróf' Thurzó György Nádor-Ispány

а’ Szathmáriaknak törvényesen viszsza adatta ezen 522111

tó földeket, és réteket, úgy mint: azon útnak men

tébe, melly Gyi'ilvészre vezett, és déhöl Varga-Cscre

mellet Erdö‘ke’rt nevezet'û rétekre f'ox'dúlnak, három

réttel, úgy mint Sadányi, ОШ’: Péter, és néhai Re'

ъиу 1з211д1п’1‹а52г116111а1( szomszédságában lévö rétek

kel, más földeket pedig Pálf'alva felé Szent Еду“!

erdeje mellelt, egész a’ Madardszí határig, és a’ Ho

moródí hídig örökös jússal biratlandókat.

Azon- Eszt. Ugyan azon Naídor Ispány megesmérö

írást adott a’ Szathmäriaknak: hogy а’ _Véghelyi katm

naságnak Íizetésére Kis's Lukácsnak, а’ Kìrályi jövede- l

lem bészed'f'iiének 150. forintot fizettek olly 166211265

Sel: hogy azt nem`tartozás képpen, de tis'ztes ajándékúl

hazáioknak ajánlották. ‘

Azon Eszt. A’ Szathmafri Oskolák eránt a’ Tnnátl

által végeztetett: mimo: hogy mikor alkalmatosság ‚

„ adódik, Wittebergns Oskola Muster tartasson `a‘„ mikor pediug ebben fogyatkozás ienne Hon-Hazánkbü i

' . 9,' Iâ*
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tanúltt Осады: tartsunk. 2do: Nëmet Országlua'ta.'

ШИН; Osltola Mesterünknek fizetése-ez: kész pénz

80. f'orint, 20. köböl bor, 12. véka búza. 5110: Hon

Hazánkba tanúltt Skola Mesterünknek fìzetéseillyn:

kész pénz 56. forint, „ bon köböl 12. búza 6. veka.

41o: Mind a’ két renden lévö Skola Mesterünloœk

egyenl't'íképpen kiszolgáltaiik az halotti pénz, melly

rendeltetett egy halottól 16. pénz, annak mellette az

Dìdnliárom, ( Oskolaì pénz`) mellyben a’ Primu'riw

sok acLnak egy гаммы, а’ Secunda’riuwk 5o. pénzt,

a"Tertz'círiuso/f 25. pénzt. E’ végezést Яма bé a’

Város Könyvébe a’ Betsi’iletes Tanáts» akarattyából

.Mylotay lsrván, a’ Zathmári Ekklesiának Lelki Paisl

toraft. К.‘ Város jegy.»Kö11yv. '

16114. Eszt. Pixendorffy Hueber György HadiVe

zérnek egy Nemes üléstA ajándékozott Szathmáron ll.

Mátyás Király. Lelesz. Konv. _

1615. Eszt. A’ Бит-165 vizén épitett malma a’ ‘7:1

D,

,J

l,

'à

l)

I,

‚Э

’J

9J

I)

9’

v

-rosnak viszszá adatott olly móddal: hogy annak Шус

delméböl 7.5. Kassai köblökett ö Felsége sziikségére

szolgáltasson. Város Lev. Tár.

' 1618. Eszt. 1I. Meityás Kìrály render szabott a’

.Szathmári Neme'sek нём/ШК az adandókat. a’ Polgá

rok közzé adni nem akarták.
1619. Eszt. II. Ferdinand Király szabadságaikat i

» úira'megerössitette, és hogy 6 hozzájok szökölt lakó

sokat minekutánna otta/n letelepedni akarnak», kiadnì

1`1e tar'tozzanak, mindén чёт пшеыы mentek МЫ’:

nek, 1degen ’s külsö bir’ák eleibe neidéztessenek.

1620. Zólyomba tartatott gyi'ilekezetben, 56. сын.

‚‚ hogy Zathmár, és Némethi Mezövárosoknak Бит‘

‚‚ mar Vármegyével való vìllongása rendkivůl való tör

‚, vénnyel eligazitassék, rendeltetett. .

1622. Eszt. 29. Czìk. ’s a’ t. már kövelkezilt.

Azonkívi'il az l. Rész. 224. lap. kimaradott.
l1560. Eszt. 'Nagy- és Felsö-Bánya Balassa Meny

hártnak Királyi adománnyal adatott, a.’ ki ottan nap

пункт: felé Várat épített. làtvánïy.

_ l, 
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