
 



/ l

I^IslnIsfMssiMsMssinIjMsM Misses

I
W

QcttLK^I. LILI^^KV

^

 

.



,^

'x

^





"

(

V



z



^^H 7>^



 



s

 

Ä5'
 

U^. 

^ ..



 

Z^^HM^^

^. >

 



c3^32^«I. '3 «IN^VI ^?05I'0I<I rLI.520

VVV4NI I'^I^Xl'8c>88^ , TÜLL vXnziLV^ic'l'ÜNVl!«^.

«XLlcLL!.! LINX5X, N8 ^' «Ül.l'NLL«:« , »8 VLN5

82^N^,D8Ll:!>1 Ii08^0ttU8
 

i^'

« l7 O ^/ /V,



VI '

<„ »/.H

'"

V

'<.,
vi«2t, I'szecl' nie6ti»2lelve!

«.6
 ̂



-5
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IieI^8e3kllN6llz 9'r^^i, e8 mo8taui V^rai^

üllll, Xn8t611vaina1l, ^einploniiainak, Xla-

^lomi»iu9llH ^^»^tur8^^inall , ?u82t^ina^>

z?oK vi82«ntn^8ä^in9ll 1eir^8Ä, »2<illr6l

r^i» 65 mv8tani i)iltn^<i8c)Iln5^ > 9^ 1^6-

lue8i I^klN2St8^F6^ krslißtene^ , ll^nxati-

uall^ 6s N6v626ts8 l^riti^intlll elüa^s»,
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22 el6li«2an66 6r6em68 birto1lli8ll^ll1iat vl».-

1g^än^82or eniliN^ül!^ aun^iß^or 2' (^xim^

ie^et, 68 N1p-^ev6i1l6t sl6 nein ^inxtiat-

tvulc. Nsrt exen inun^^ulc ^ nolia sls^et

röviäiteni Iliväntuicch klcaratunk ellkn-ig

na^ra 829pornäott^ N16^8^68nelc teilet

v61l.ü^: ^n^V Ilinel: Ilinelc (^imist, 68 Nn-

^6v6t imitt ilmott i8ll^ e^826i' slolic)^-

xu^c. luäva v«n gx e^68^ H»xa elutt :

Ilv, OöliC2-I^u8^9i Xc»rui8z Vu^ini Xe^Ik-

vioii , 3xalai Larlcoo^v , I^«88»nc2^ ^Läntl^,

(^«i^ - 82611t - Xiräl^i ^närä88^, X^Iiel^i

Hunn^aä^ , Xi8^Ii6ä6i I^li^äe^ z Loiiön-

63 niä8 0r6koll. HainilC8^oi 6» W6c8ei

Vec86^ , Ullliaäi Ve886l6n^i, 3xalai Lar-

K6o2^, I^l)880lil)2i LanK^^ Waiai VV^av ,

3xalai 3xtliilla, keren^i ?er6n^i, l'orocx-

Icai l'orocxlla^ , e8 ni^8 L»r6^^ Hiripi

«8 Iv^C8lc0i 3xulilliivi, V^8^l08-^sani6livi

Nötvi>5 z 326N^it2ei Oä8^)är , Nicolai Ni



Kola)?, varvai Darva^' , vomaliidi I)«ma»

biä^, Ilrai Ilr»^, La^o88i La^o88^, Ve-

tezzi Vst688^- Xi8-X6r6lcH Xere^es, Xü-

ß)i Vii3A, soml^ai 3i:i1ä^i, OuUui'tol^i

.^lata^, RHpoltKi 1^»^, X1ol>u8icxi Xlo-

liusic^ll^, 1^6^0861 3ul^oll, Iriu^i Irin^i,

lizxa-DiKsl^i I^liel^i, Loi-o8-l6nöi X»r-

«8 Vaiai Ibrän^i, ^a^-Källoi Xällg^,

Ill>mtir6oxi Xomo^cxvH Il^varliel^i I^iull-

iler, 1'98n^ä - 8xänt6i Lsc8lc/ , Wit^ai

Vit^a^, Mauäi ^VI»nc1v, 32ii>inai 3xiiina^

^ezxe^ßi ^a8xtr^ii82ll^ ^ LsuLäe^talvi I^u-

b/, k6eli-l)ilalu8i ?6c!i^^ (^8^821 (Ü8»8.2^,

ßütlii Outli^ , L6^^n^i L6^^n^i, l'els^lii

?o-Nll^gi-I58i Na6aia88/', ^a^-Vilracii

^ta^, I1l68v»i 11168va^, Xölcliei Kö1o86^,

b« Xenäe, Xöloliei LatV)^ Ou1äc8i t^u-

!»c8^, Lul^i Iklco^, Holnor6l1-326ut-I'^Ii

^eM-?ä1)^ , 3xe1soxl!i 326lscx1c^^ No^ti-

ex^ 11iul-x6 , Villlsi I_.i^C8y^, I^övei I^ö-

e^ ^äoriau^i liätlinn^i, 1'un^o^lii 3xütz,

^3^^881 LoN^a , ^iczeei (jrmy8» V^ri

^zr^ 3x6nt-^Vli1l1688i ^8 ()väri ?ouAl6cx ,

Iii8-Do^»rc)n^i I8äa1l , L6l8si Lu6a)^ 3xa-

äorai 32nä»ra^,Iärl1än1iä2i Xoväc8,?sa^-

v
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I.6u^ai I^6n^2/, 02il)r6c:2i Ottlilc, Xplo«

ins«»! Nsloxkr, Xiirtlii lÜ8ai)a^, 326nt<

I^I66i Illlöä^, Oiäölalvi 32»d6, ^slv^-

Iisxi liilltt^, NarsovssKi Nar8ov8x1l^, 1)128«

^6021 Xra8xu6t2, Mn6826nti ?e1s^, 3ä-

luel^i 3ame, Vaäai Vaäa^^ Olculitgnai

0^l)lie8än^ i , I^ä8x16fa1vi NäräüßK, <^86di

F'o^an^, 3^ap1on<?2ai 3xl>ri1oii(:2a^, Nr-

^atelelli 8xtzntiiiari2^ , l'atNrlalvi l'atar ,

6» M38 80^ ?0^I^6N168 t,1ltako88ai K2SU

^Ie^v6u6^, Ilillet 1i08282Ä8 v61ua es<5 8XÄIN-

rülnvlc.

§, .,



 

§. i. <?22tl,mar VH^me^^e' termeziete» lekvsge, e« vi»

eeinel: sol/ilgal zxorent nez/, ü^/mint: lir««2n» l(ö2i ,

^»3X lZan/ai . 3?.2»,o5llö2i^ 6« I^x^i jar^gulll^ nS2t«»tilc,

nreü/eknelc miuä«^/ille 2' ZxoIßllbiraKnalc lakäzäliox

llepezt ißlnet liarom K«rüI»teKre 32«,k2S2t2tiK . 6» »n>

§. 2. ^' ^^irg^ßnell 2^ beun« termn solc K/ir»

fä!lnl»ll t>ovz6^etol oll/ reßi nevexete: liu^/ M2r 2' ^2>

ß^arok bsiüv«tel«1cor 2' liei» Xiral/ I>evele«3« 2' »».

12. Ne32b 6» lioß/ 2^ //l'»^,a«/i'ta/i^a/> lallü 5316^/«

valt, 2' Vlil>»cli tilxes nr6l,2 Kon/v i« tülil? liel/en 2»

rül emlelcexetet t«i«len. 1'Iiur6c2/ f»«<5iß 2 « lie«2i».

3x«nt I<«»llo liiräl/t 2' ^il'i sc>!^ I^ejeäellnänelc , e« 22

,353 l?52t. I'äknsz/ ^lilllöznslc papozräl aäalott Kirä-

!yi »cloniHn/l l^ev^l >3 22t 2^ ^X«>l Xe^«/etne/c nevexi.

X' Varmeß/knoK Ier2i2ost2t252Ni>n^' is. mell/et Ue«F

lliesj^K , 6g 2l>nntli/ /^ntal kol^merolc jelegen Kiaätall,

elso K?l/et lo^I»! ; «nnäl lozvu >li i» 2' lelras^t e^en

^leß/enell 220N Ic^excljüll.

I, ^' ?V/f>« ./ci^ti«. ^2 Kol 2' Varmeß/enelc 8>ü.

leleir« n62ve elzo liel/et 6r«!«mel.

§. 3. N2FX . /^a^o^ Kleeovaraz , I5r, 2^ <^>üs Kä.

inl/i ^em2etz?F, lillnem 2^ V26»/ . 6« l'ümpe !^e»n«.

zek i« biss>2k ez/ ül«8t denn« 3llc me2ode feK«x!I< ,

I2>l0,5»i li2tol'!!U5oIc. Nes<,rmlctl,,l)lc . I>>nK«r2l,uzc>lc .

0so«2l,K. (»2I10K, 65 X«i6ü1c , Killnell mincl n»^x "-

IcintetN l'emplom»^ . 6» imH6g,^o« K»2aiK v»nn2>l , Ki

vsvsn 2' I<utKeränu5oll2l, K!K M63 »52k «zy »l2«o.
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nyabb épületben teszik az isteni szolgálatot. A' Ka-

toi.kus Plebániának kiszolgáltató; az Ájtatos rendén lé.

vo Szerzetesek, kiknek Templonia fobb tekintetet ér.

dimel Epuette Gróf Károlyi Antal FŐ-íspány, melly.

is oszve vagyon kaptsolva a' fent írtt Szerzetnek lak-

íielyevel. Ezen Szerzetes Társaságnak mostani Igasga.

toja Mészáros Ferencz. A' Vármegye-is itten tarfya

a maga oszveüléseit, tágas udvarhelyen épúltt Palo-

taban, a rajta léirö épületek olly bovségesek : hogy

azokban a' Vármegyebéli Tisztség a* Maga nyűgöd aU

mat feltalállya. A' Gróf Károlyi Nemzetségnek lakhe-

íye két emeletre építtetvén , és négy szegeletet foglal-

van magába ; a* Városban igen kies 4 és szélesen ki.

icqedett helyen fekszik. Régemén vár formára vólt

építve. ,59o. Eszt. Els0 Károlyi Mihály kezdette, a*

mellyet osztán második Báró Károlyi Mihály , Ádám ,

Laszló folytattak. Gróf Károlyi Sándor elvégezte, de

UfaJ Károlyi Jósef a' sántzait bétöltette, a' régi várat

elhanyatta, ét annak helyére a' mostani tsinos Kastélyt

építette. A' homlokán láttatik a' Qróft Nemzetségnek

Czimere, Hlyen felírással:

} » Nagy - Károlyi Gróf Károlyi Jósef, az Eleinek

„ a régiségtöl hanyatló lakhelyeit ezen hajlékká vál-

M toztatta. 1794. Eszt. "

Az épületnek nap nyugoti óldalán Anglus fzlésr«

épüett gyönyörűséges Kert vagyon. Déli óldala rész.

szerént a' vásár hely , részszeréat a' nagy roppant Ura

dalmi majorság épületek.

A' Károlyi határ fekete föld , és egyenes lévén a*

jó szántó vető Gazdának elegendő mindenféle gabonát

ad, a' kaszálói pedig legjobb nemű szénát teremnek.

Erdeje éppen a' város tövébe vagyon tölgyfából álló,

széles útakkal szakaszszonként megkülömböztetve, en

nek a' közepén két különös nagy kiterjedésű spaüéros,

és gyümöltsfákkal béültetett Kert vagyon , az erdőböl

az ültetett fák köztt A' szölőbe lehet menni , és ezen

út JfeSUS úttyának neveztetik. A' szöl0 egy kevéssé

fentebb helyen vagyon , és mivel kövér a' földgye ,

igen bőven terem jó, és egésséges n*yán bort, mellyet

lehúz-
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lehúzva három eszstendőkig ellehet tartani. Ezen So

mos nevezetű erdonek szomszédságában más erdeje is

vagyon Nyires nevezet alatt, mellyben ugyan egy nyir-

fa sem találtatik, hanem tölgy, és nyárfákbol áll, és

egyébb aprolékos gazallya fákbol. Éhez nem meszszi

Fekete nevezetű erdeje, hasonló fákbol álló, 's mind

tilalmas. A' határán Szarvas - Kert nevű erdötske • is

vagyon , mellyben ez elő.tt Szarvasok neveltettek ; de

van egy Fátzányos Kert-is, mellyben most is a' Fátzá.

nyok szaporítatnak. Szélesen elterjedett határának

szomszédi: Kaplony, Domahída , Nagy- és Kis - Maj-

tény. Szent -Miklós, Gencs , Mezőterem, Vezend, Me-

zo-Petri, Szanisló, Csomaköz, Fény, Csanálos.éi

Kalmánd helységek, A' Genosre járó útfélén egy igen

kies dombon, melly valaha tábori Strázsa halom vólt,

•l Sz. Háromság dütsöségére Kápolna vagyon építve ,

Mellyben a' Sz. Háromság Vasárnapján Isteni tisztelet

tartatik; itten a' régi időkbe Remeték laktak, most a' kör-

nyéke gyümöltsös Kert, mivel pedig ezen rósz legfentebb

való helye a' Károlyi határnak, ezen Kápolnához közéi

néhai Gróf Károlyi Jósef 40o. ölnyire téglábol kirakott

pintzét kezdett építeni, de azt tsak 10o. ölnyire vihet

te, mivel a' kifakadó források tovább vinni meg nem

engedték, hanem mivel most azon fakadéknak kibo-

tsátására egy tsatorna készíttetik , az által tökélletes-

ségre fog hozattatni. Ezen Mezo -Városban mindenféle

Czéhes Mesteremberek, Bóltosok, és Keresked0k ele-

gendő számmal találtatnak. Itten lakik selyem teoyész-

teto-is, ki az szedres kertböl a' Vármegyének félvigyá-

zasí alatt «zerenként osztogattya a' növetény szederfá

kat. A' Városbol Kaplony felé , a' szölő , és Mező-

Petri felé kimenő útak sorjában ültetett fák köztt ké-

szítettek.

Ezen Városrol neveztetett Károlyi Grófoknak, mint

ama nevezetes Kaplon.yi nemböl származott , 's a' Márs

mezején híres tsemetéknek eredetét Kaplonynak leírá-

iában látni fogjuk

Már i346. Eszt. Káruly Andrásnak, és Simon fiá-

nak emlékezete vagyon SsáMobágy helység alatt ; a'

Nemes érdemeikröl híres férjfiait pedig ezen Jeles Nem-

tetségnek helyenként, kivált az 1. Részb. < léadtuk.

IODQ.
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i35o. János Prépost, és &' Váradí hegy fokán lé

vo Sz. István első Mártyr Monostorának Konventtya

előtt, Nemes Katalin Aszszony Marouth Mesternek, Cy-

re Péter fiának, testvére Káruly Miklósnak, Urdungnak

neveztetett András fiának özvégye a' maga hit részét

elengedte Marhárd Mesternek, említett András fiának,

és az ő rokoninak Mihálynak , és Istvánnak olly mód

dal: hogy ő nékte hólta napjáig s minden szükséges.

élelmet szolgáltassanak.

i36o. Gróf Bubek István Ország Fő. Bírája Karuly

László Mesternek, Simon fiának, Witkay István, és.

László ellen , a' megsebesíttetés jeránt indított perét

Sz. Mihály Arkangyalnak nyóltzadjára halasztotta Wis-

segrádon.

. Zsigmond Király, Károly Lászlónak, és An

drásnak Marhárd fiainak szabad fspánysájot , és fö.-

ben járó hatalmat adott, &' mint a' Vármegye Levél

tárában-is találtatik e'képpen: „ Mi Sigmond Isten ke-

n gyeiméböl Brandeburgiai Fejedelem, és a' Római

M szentséges Birodalomnak FŐ - Kamarássa, Magyar

M Országnak Ura, 's Elöljárója, adgyuk emlékezetül:

n hogy a' Magyar Ország Fő - Zászlóssainak , és Ne-

n messeinek esedezésekre , és kérésekre, 's megfontol-!

n ván hív szolgálatit Nemes férjfiaknak Károlyi Mar-

n hárd fiainak, Lászlónak, és Andrásnak, mellyeket

M ezen táborozásunkba tettek, és ezentúl tenni fognak,

K kívánván őket, az ő maradéka valami jútalommal

n megvigasztalni, ezen kegyelmet tettük velek, és ked.

n vezést nékiek , mellyel ők, 's az ő maradék! , és ma-

n radékoknak ivadéki, mint kegyelmünk adománnyá-

0 val díszeskedhessenek : hogy akár hol, 's akár meily

„ helységjeikbe , és azoknak hozzátartozandóiba a' go-

„ nosztévőket, tudnüllik a' lopókat, tolvajokat, és la-

„ trokat, gyújtogatókat, bűbájosokat, és boszorkányo-

M kat, a' hamis pénzverőket, all • petsét metszőket le-

„ tartóztathassák , és tulajdon hatalmokkal fogságba

„ tehessék, 's a' karót, 's az akasztófát felemelvén

„ azon gonosztévoket az Országnak bévett szokása sze-

n rént , vétkeiknek minémüségéhez képest, kínok által

M faggattatni , felakasztatni, levágatni, karóba vonat'

„ tatni ,



„ tatni, 's egyéb halálnak nemével kivégeztetni szabad

„ hatalmok légyen , ellentmondása akár n-t Ily Ispá-

„ nyoknak , és akár melly Vármegye Szolgabírájinak

„ e11'.nt nem áthatván. Azonkívül soha semmi Ispány

„ nevezett Lászlót , és Andrást hozzájok tartozandói-

„ val ne ítélhesse, se ne idézhesse, vagy akár melly

„ panaszra meg ne háboríthassa, hanem ha valamelly

M panaszolkodó azon Lászlót, és Andrást , vagy az ő

„ maradékjokat valamelly tettekért perben fogni kíván-

„ ná , akkor tsupán a' Királyi Uávarban kirendelendő

„ Hí ák által ítéltethessenek meg , kivévén az Egyházi

„ Törvényszéket illető eseteket. Ezent pedig adomá-

M nyi levelünknek formájára kiadattyuk az 6 nagyobb

„óvásokra, midőn nékünk maga mivoltában viszsza

„ hozattatik. Adatott Dombón Gyertya - Szentelő Bol-

„ dog Aszszony napján. Urunk i3Sj. Eszt. a

Míg akkor Zsigmond nem vólt koronázott Király;

ezen Jel levélböl tehát kitetszik: mitsoda tzimezéssel

ruháztatott fel a* Magyarok által koronáztatása előtt ?

Azon hív szolgálatok pedig , mellyeket Károliak-

nak eleji tettek, Dalmátziában tétettek, midón fogság

ra vitetett Mária Királynénak , 's hitvessének viszsza-

adattására az Auránal Perjelt kinszerítették.

i39o. Károly László' Marhárdnak fia tanú valla

tást tétetett: hogy Zénás Péter, és Zarvadi István

Lászlónak fia 10o. sertésseit Károly helységéböl elhnj-

tatták.

i396. Károlyiaknak, Bagossy , Vetélsy, és Cso-

maközy , mind egy Kaplonyi torsökbol származott ro

konival lett osztállyál Kaplonynak leírásáben előad.

gyük.

141o. Károly helységét a' Károlyiak egészszen

bírták.

- *

1419. Károly Bertalan, László, András , János, é»

Jakab a' Károlyi Uradalomba új Királyi adománnyal

megerosítettek , melly akkor Károly, Kaplony, Bo-

báld ,
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báld, Vezend, Petri, Chomaköz, Fény, Embel , Va-:

da, Csanálos, és Olsova helységekböl állott. '

142?. Mind ezeknek birtőkában vóltak.

f

Azon Eszt. emHttetik különös más Karuit puszta,

mellyet Nábrády János , és Banky László bírtak , de.

Nagy - Peri(?hey István elfoglalta.

1426. Karuli , és Gáthl pusztákat Nábrádi, és Pe-

rechey Nemesek magok között határ jelekkel megkü-

lömböztették.

1428. Károlyiak birtoka már tfagy-Károlynak ne

veztetik , és külömbb vólt a* Karuli pusztátol , mellyet

Károlyi Lancz , Bertalan , Jakab , János , és Demeter ,

Báthory Istvántol. Tamástol, Jánostol, és Bertalan

tol , Jánoinak Péter fiának fiaitol , Istvántol Zanizlónak

fiaitol, Báthory Barlátol, és Györgytől elfoglalták-

1436. Pálóczy Mátyás Nádor Ispány Genchy Ta-.

másnak Károly Jakab , és az ő Domonkos 'fia ellen

indított per folyását Sa. Mihály Arkangyalnak nyói-

tzadjára halasztotta.

1482. Nevezetes azon Levél, mellyet I. Mátyá*

Király Károlyi Lanczhoz írtt , és a' Vármegye Levé)

Tárában találtatik e'keppen : „ Mátyás Isten kegyel-

„ mébol Magyar, és Cseh. Országoknak Királlya, &'-

,, maga hívének Nemes Károlyi Lancznak egésséget,

M ét kegyelmet. Nints eltitkolva hívségtek elö'tt : mi-

„ tsoda háborúkba, és viszszálkodáskoba keveredtünk

,, Mi már régen Országunk jussainak óltalmára a' Bi-

„ rodalombéli Felséggel ! és mitsoda táborozásban.

„ foglalalaskodunk most maga a' Császár ellen? melly

M Császárral noha minden kedvünk ellen, és tsupán

„ kénszerítve kevéredtünk illyes háborúskodásba, és

„ mindenkor inkább békességet, mint sem háborút,

„ és ellenségeskedést ohajtottunk, a' mint azon béke-

„ kötés erránt közöttünk , és ő közötte sokféle alkudo-

M zások tétetödvén , Mi kezdettöl fogvást egész mosta-

,3 nig nékie barátságunkat minden betsüietes, és igaz;.

„ lágos



D ságos módok alatt ajánlottuk, 6 mind az által a

„ maga keménységétöl indítatván , semmi igazságos

„ feltételeket elfogadni nem akart, '* most sem akar,

„ sott a' Birodalomnak Méltóságos Fejedelmeit elle-

}, nünk adandó segítségre bizgatván , azok minden

.,, Isteni ^gazság ellen hadakat gyűjtenek Mi ellenünk;

ó de még ezzel sem elégedvén meg , tulajdon Orszá-

„ gunkba ellenünk támadást gerjeszteni meg nem s/.ii-

M nik, és ellenünk a' maga tartománnyainak lakóit-is

„ felindította , kiknek Mi Istennek segedelmével az

'^ igazságos ügyben reménlyük, hogy ellent állunk , 's

„ mint eddig, úgy ez után-is nem engedgyük magun-

M kat &' tábori helyheztetésünkböl kimezdítatni. De

^ mivel hoszszas táborozásinkban lehetetlen a' hadaink-

„ nak lassanként el nem fogyni; azért nagyobb bátor-

n ságunknak kedvéért, és hogy Istennek segedelmével

„ azon Császárnak ülendo erovel ellent áthassunk, tet-

„ szett Mi nékünk, a' mint más híveinknek, kik a'Ki-

„ rályoknak , 's Hazájoknak hasznát, és dítsoségét

„ szívekben viselik, vgy a' Te segedelmedet is kíván-

„ ni: hogy hadainknak héjánosságát a* Te, 's hozzád

M hasonlóknak segítségével kipótolhassuk, vagy 111-

„ kább : hogy azon hadainkat az Országunk hasznára •

„ intézett bizonyossabb tzéllal megszaporíthassuk. Te-

;, hát ezen bízodalmunkban , mellyet a' Te hívséged-

í, be helyheztetühk, hívségédet kérjük , egyszers'mínd

|, parantsollyuk-is : hogy ezent vévén , a/.tmnal tizen-

n két lovas, '» jol felfegyverkezett vitézekkel ezen tá-

„ borozásunkba személlyesen hozzánk indúlni , és siet-

„ ni tartozzál , 's velek egygyütt tsak egy hólnapig ,

í, azon idÖtől , mellyben Felségünkhez eljövendesz, ve-

^ lünk táborozzál. Bizonyossá tévén hívségedet: hogy

M egy hólnapnál tovább tégedet tartóztatni nem fogunk,

t) azonkívül azon kegyelmünk kívül , mellyel a' Te

t, szolgálatidat mindenkor megesmérni kívánjuk , a'

f} ki'iltségedet-is, mellyet ezen népre téendesz , meglé-

„ ríttyük. Külömbben tehál Hívséged ne tselekedgyei?,

„ ha a' Mi , 's Hazájának hasznát, 's dítsöségét elo

„ mozdítani kivánnya. Költt a' hadainknak táborában-

„ Hamburg Várossának ostroma alait, Kis-Asz$zszony

n ünnepe után harmadik napon. Urunk 1482. Eszt. "

I5u.



i3i.i. Károly Sófiának Csobay János feleségének,

és Kasuhy Borbálának Károly Mátyás hitvessének Ká*

rolyban hit rész adatott.

1518. Báthory György, István, es András.. Ká

rolyi Istvánnak maradék nélkül kiholt Papnak részét

felkérték; de életben lévő osztályos atyafiai miatt bír-

tokába nem léphettek.

i54o. Károlyi Péter birtokában i'ij Királyi ado.

miíny mellett megerösíttetett.

i546. Hogy Tar'esi - Halma nevezetű, és Bobál*

di útra forduló szántó földek a' Károlyi határba legye-

nett , itéltetett.

i594. Károlyi Mihály megint új Királyt adomán-

,nyil az egész Nagy-Károlyi Uradalomba béiktattatott.

1618. Prosna Péternek Napy-Károly Mezo Város-*

sába hív szolgálatiért egy telek Károlyiak által örökös-

söiin leköttetett.

1619. Károly Várossába kezdette Eszterházy Mik

lós Bethlen Gáborral a' kötést, melly az után Miklósi

Várába elvégezodött ; a' mint ez kitetszik Ferdinánd

Tsászárnak Leveléböl, melly által Eszteriiázy Miklóst

Gróffá tette.

16őo. 1662. Károly Várossa panaszolkodott : a2

oda szállított Katonaságnak zaklatása ellen. Vármegye

Lev. Tár.

168i. A' Károlyi Várat a' Tiszán túl lév0 részek

nek megtartására vég várnak Telépítetni, kívánta az Or-

szág. 6. Törv. Tzik.

1716. Itten Harmintzad állítatott. 9i. Törv. Tzik.

178o. Elso rendbéli Nemzeti Oskola Unghvárbó!

)de által hozattatott. Csernák Antal Szathmári Tanáts-

nak tagja, és azon Oskolának Igazgatója mozsaraknak

durrogási , és Musikának zengedezései között azon Os*

kolát
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kolát Károlyba béhelyheztette olly el0menetellel : hogy

azon Eszt. Szathmár, és szomszéd Vármegyékböl s5o.

Tanítványok számiáltatnának benne.

Nevezetesiti e' Várost az Ájtatos Renden lévo Szer-

zeteseknek társaságos Házok, jeles Oskolájok, Könyv

nyomtató Mühelyek, kiket itten Gróf Károlyi Sándor

fundájt, és a' kik a' Hazának nagy hasznával számos

iífiakat tanítanak a' szelídebb Tudományokra.

Nem kevés díszére szolgál ez is : hogy i589. Eszt.

élt, és Witebergába tanúltt, nem ugyan a' Grófi

nemböl , de &* városi szüléktol Károlyi Gáspár innét

származott, a' ki a' Sz. írást legelsőben fordította Ma

gyarra ; melly kiadatott 1604. Kaszszelbe, 1608. Han-

noviába , ifiiz. Oppenheimba, 1704. Norimbergába ,

a' mint Lampe Egyházi Tört. és a' Koporsó kövének

reá írása-ís bizonyíttya : 1692. Eszt.

Patria Károlium , hospitium Witeberga, Cathedra*

Et tumulus Magno Göncia terra viro est,

Az az i

Károlyi Gáspárnak Károly vólt Hazája,

Witteberga e' Nagy ember Oskolája.

Fordítá Szent írást Magyarok nyelvére,

Gönczön prédikála, 's ott ére végére;

Fagy pedig :

tíekl Hazát üároLy, Witeberga tanjtVa neVet, 's hjrt,

oöntz papi székbe VIVén Vég teMetot - Is aDott.

§. 4. Károlynak határával eggyesülnek puszták s

" ífagy • Vénék , melly mindenkor a' Károlyi Ura

dalomhoz , és annak Uraihoz tartozandó vala.

§. 5. Bobáld puszta Nagy - Karolyhoz közel egész^

ízen Gróf Károlyi Uraságé.

1419. Népes helység vólt, és Károlyi Bertalannak,

Lászlónak, Andrásnak, és Jakabnak Királyi adomára-

nyal adatott.

1422. Károlyiak bírták,



143i. • tíatárjai Károlyi Jánosnak, László fiának

részére Genes felöl járattak, de Genchy Orbán, Mi'

hály, és Tamás viszsza űzéssel élvén, meg nem ert-

geritck.

.t' i5i8- Báthory György, ístván , és András, II.

Lajos Királytol felkérték , de a' Károlyiak ellent álván,

birtokába néni léphettek.

1672. Vetéssy Mártonnak, Péternek, és László.

nak benne rész adatott.

Dell Mátyás kézi írattyábá elS adgya : hogy ittert

Bobart nevezetű föld vár vólt, és még Attilának Hun-

nussai építették , 's hogy arra folyt régenten a' Kras2-

na vize, hanem &' Báthoriak az Ecsedi Várat megerő-

siteni akarván , más felé szivárogtatták. Még maga

Bell Mátyás a' régi árkát szemlélte, 's megjárta.

§. 6. Veny', Németül Finna, régeriten Fyn, Sváb

falú , Gróf Károlyi ház öröksége, lakossal Katolikusok,

fobb igyekezetü földmívelö emberek. Templomok ma-

gossan felépütt szép tekintetű , úgy a' Megyés Papi

ház - is minden alkalmatossággal vagyon építve; mos

tani Megyés Papjok Malatin Mihály, határja egyenes,

fekete, részszerént homokos föld, mindenféle gabonát

tetem, szölője -is vagyon két szakaszba, erdeje szük.

Bégéhez képest a' Gazdák között felvagyon osztva te-

lek szám után, Kaszállója jó nemű füvet terem, rnftl-

lyen jó lovakat nevel, határoztatik az Ömbolyi, és a."

Vadai pusztákkal.

A' Magyarok Pannoniába lett utőlsó béjövetelétöl

fogvást mindenkor a' Kaplonyi Nemhez , és abbol erei

dett Károlyi , Js vele atyafiságos nemzetségekhez tar

tozott; hanem

i5i8. Báthory György, István , és András felkér.

ték vólt, de birtokába nem léphettek. Mert

i5a3. Károlyi ház bírta.
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1576. Bognár Pálnak, és feleségének Rezegey Art-

nannk benne rész adatott.

§. 7. Embel, most Omboly puszta, egészszen a'

Gróf Károlyi házé.

i39o. Kaplonyi nemböl eredett Vaday nemzetség.

nek birtokába vaia.

1396. Bagossy Péter t Vetéssy Lörincz, é» Miklós,

Chomaközy János, Károlyi László , András, és Jabab,

úgy mint Kaplonyi nemböl eredett Nemesek, az ü ro

konoknak Vaday Andrásnak*. Feketének neveztetett,

György fiának magva szakadtával Embeli helységgel

osztozkodtak.

1423. Károlyiak btrták egé ./szen.

1476. Tanú vallatás" tétetett : hogy Téglást pusz.

tának határa mellett helyhezitetett Czakó • Káposztája^

és Galambot parlaget az tímbeli helységhez tartozan-

dók ; mellyböl kitettszik : hagy már akkor a' Magya

roknál a' Kaposzta esméretes , és Embel népes hely

ség vólt.

i511. Károlyi Sófiának, Csobay János hitveséének,

és Kasuhy Borbálának, Károlyi Mátyás féleségének ben

ne rész adatott.

i5i8- Báthory István t György, és András felkér

ték vólt ' de birtokában nem léphettek.

$. 6. Téglás puszi* 1476, Embel helység méllett

fellyebb emlittetik.

1418. Ez- is Báthodaknak Királyi adománnyal ada

tott, Károlyi István Papnak magva szakadtával , de a*

Károlyiak ellent állottak;

g. 9. Vada régenten népes helység, niost pusz.

ta, hasonlóképpen Gróf Károlyi házé, hanem a* néhai

Csomaközy leány ágon maradot vérségnek , úgy mint

Báró Mészáros János Hadivezér özvegyének Diószeghy

Máriának, úgy a* Tömpe, és Vaday n«mietségeknek-

is az erdeibe bizonyos részek vagyon. A* tisztás ré-t

>ze fekete feld lévén, mindenféle magot boven te em,

B Már



Már 128o. Eszt. Illyés, Györgynek fia, és Péter

az ő fia Kaplonyi nemböl valók, Vada nevezetű örökös

földgyöket, Nogvoda földnek szomszédságában Zoth-

már Vármegyében Péternek , és Eudusnak , Gróf Ur-

dung Simon fiainak , azon KapSonyi nemböl lévoknek

örök árron , 25. Gyráért' a' Váradi Káptalan el0tt el

adták. r Szent Margith napja után való Ssombatcn,

Antal Úr Prépostya, István Felolvasója, János Ének

lője, Márton Kintstartója azon Sz. Egyháznak Meste

rei lévén. Várm. Lev. Tár.

i3i2. Eszt. I. Károly Királynak adomány! Levelé

ben, melly által Vada földgyét Péternek, Péter fiainak,

és Urdungnak neveztetett Andrásnak, nem külömben

Györgynek Eudus fiának adá , a' béiktató bizonyság

nak olvastatik Péter Zothmári Plebános. Vármegye

L,ev. Tár.

i355. Balás Prépost, és a' Leleszi Konvent előtt

Vaday Miklós Péternek, és más Miklós Leukusnak ,

Vada fiának fia, azonkívül Miklós, Egyednek fia, Va

da helységet , ottan épített Templomnak pártfogói ha

talmával , és ismét

Bagossy Péter, Welhéssy Lorincz, és Mik

lós, Chomaközy János, Károlyi László, András, és

Jakab, Kaplonyi nemböl eredett Nemesek, néhai An

drás rokonoknak, Feketének neveztetett Vadai György

fiának magva szakadtával , egész Vadai helységet ma

gok között felosztották. Leleszi Konvent.

1417. Egész helységet Wethéssy László, és Ist

ván bírták. -• • >

i5i5- Báthory György, István, és András felkér

ték , de birtokába nem léphettek.

1 552. Zennyessy Lukácsnak benne rész adatott.

t572. Wethéssy János, Márton, Péter, és László

birtohában új Királyi adomány mellett meyerösitettek.

1614. Pyxendorífi Rueber Gyorgy Hadivezér egy

részébe Királyi adomány mellett béiktatutott.

1 6a 3.
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t6«5 Wethéssi Kökényesdy Péter benne részt

1642. Báró Károlyi Ádámnak új Királyi adomán

nyal adatott.
1

§. 1o. Lúgos falu. Szomszédi: keletröl a* Filepi ,

és Szennyest puszták; éjszakrol Penyészlek , és Bélük,

nyugotrol Miháldi Szabólcs Vármegébe , délröl Sám-

lon Bihar Vármegyébe. Lakossai Oroszok, Templom-

jok fából épültt , Papjok - is vagyon. A' földje isu-

pán homok, rozsnál, ''s tengerinél egyebet nem terem,

hanem erdeje elegendo. Piattza Debreczen. Földes

Ura a' Gróf Károlyi ház. .

. Lugassy György bírta, hanem ennek magva

szakadtával a' Báthoriak az Ecsedi Váihoz tsatolták.

143o. Báthory Berecznek, Miklós fiának lészét a'

többi Báthory attyafiak felkérték.

:589. Kis-Várdai Zokolyi Miklósnak egéíz hely.

st'g Királyi adománnyal adatott, a' hol Lugos Zath-

már, és Zabolcs Vármegyékbe helyheztetik.

Nagy -Mihályi Ersébetnek, és Bély Pál

írjének hasonlóképpen Zathmár , és Zabolcs Várme

gyébe fekv6 egész Lúgoi helység.

1617. Pethőfalvi Petho Istvánnak 'is ugyan azon,

egész helység Királyi adományi levéllel ajándékoz.

Ütött.

1627. 1653. Iktári Bethlen István, és Péter egész

helységbe , mint hajdanában az Élesedi Várhoz tarto-

zottba béiktattattak ; a3 mint Kesednek leírásában elo

adjuk. Azután Ecseddel egy földes Urat esmért.

$. 11. Ssenytssí puszta. Ez! Lúgos helységének

tatárjával vétetett körül. Itten ló ménes , és marha

gulya szaporítása a' föbb tzél. Földes Ura a' Baji Pa-

tay nemzetiség. Régenten népes helység vólt, és a'

Zennyesiy nemzetiség; bírta-

B a tS93-
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i393. Zennyessy Elek, Zennyessy Margith Lügas-

sy György felesége, és Skolastika , Parlaghy ísiváii

hitvesse új Királyi adomány mellett részekbe megerő*

sítettek.

i55o. Tanú vallatás tétetett: hogy Soós réth, éi

Fűz toke mezeje földek, a' Zennyessy hatarban hely-

heztetnek. x

1 655. Vass Mártonnak egész helyse"g ,

1727. Lövey Samuelnek egész Szennyessi puszta,

1765. Baji Patay Samuelnek azon puszta Királyi

adománnyal adatott.

A' fellyebb írtt Parlaghy István Zennyessy Sko-

lastika feleségétől Ferencz, és János fiakat, 's jeles

maradékokat nemzett :

1457. Parlaghy György unokája Borsődi Fő- ís-

pány ,

. Mátyás Királynak vezérlése alatt Jajcza Vá

rának megvételén jelen vólt Kállay Jánossal, és Pállal

eggyütt. Mivel magok költségén katonáskodtak , Má

tyás Király a' Kamarának nyereségét, melly Szathmár •

Vármegyébe béjött, 1464. Esztendőre nékiek engedte.

1459. Parlaghy Pál, Diós-GySry Kapitány, Par,

laghy László Budai Királyi Udvarnak Tisztariója, és

Kunok Birája.

i5o5. Parlaghy Menyhárt Szabólcs Vármegyei Kö

vet a* Rákos mezei Ország gyűlésén.

1 536. Parlaghy Ferencz I. Ferdinánd Királynak

nagy híve vólt , kit Zápolya János Szathtnáron elfogat

ván , Váradon fejét vétette. Ennek tsak egy Ró'sa

nevezetű leánya maradott, és hajadon korába meghólt.

i55i. Pál, György, és Miklós unokájok fiaiba

fiú ágon kifogytak.

-

Leány



Leány ivadéki ezek vóltak :

1488. Lucza Paksy Lajosné, lllona Kállay János-

.né, Kristina Enningi - Török Imréné testvérek, és

György Borsodi Fő-Ispának leányi :

i55i. Katalin Zeleméry Jánosnak, Anna Kapy

Jánosnak, azután Chápy Lászlónak.

1564. Ersébeth Kékedy Jánosnak.

lőíio. Anna Deiigelegy Jánosnak, Frusina Abra-

li ímíű Jánosnak ,

. Borbála Pataky Sámuelnek, azután Ecsecíy

Csapó Ferencznek, Ersébeth, Csókás Andrásnak, fele

ségei valának.

§. 12. Penészlek falu, szomszédja keletröl Mi

hályfalva Szabólcs Vármegyebe, éjszakrol Szaniszló és

Fény ' nyugotról Béitek, délröl Lúgos. Lakossal

Oroszok, Templomjuk téglábol most újjontan épúltt,

Papjok-is vagyon. A' földgye tsupa sivatag homok,

rozsnál , kevés tengerinél , és dinyénél egyebet nem

íerem. A' határja elég nagy kiterjedésű , szénája ke-

vés, és roszsz. Piattza Nagy • Károly. Erdeje nagy,

mellyben rókák, nyúlak, farkasok laknak, és a' la

kósoknak tetemes károkat tesznek. Fobb birtokossa

a' Rhédey nemzetség , azután a' Pócsi Basiliták , Ber-

náth Gedeon , Irinyi Antalné , Gróf Keglevich , és

Wiakler János.

1327. Pelizneknek íratott, és Pelizneky László

Miklósnak fia bírta, a' mint Vezendnek leírásában ki

tetszeni fog.

1422. Álmosdy Chire János, és László Péternek

fiai Királyi adománnyal birtokában léptek.

143i. Határját a' Téglási pusztátol Nemes Káro

lyi Lancz megkülömböztetni akarta , de az Almosdi

Chire Nemesek nem engendték , a' hol Pelegneuhnak

iratik.

1455.
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1455. Malomvízi Kendrys Jánosnak, és Kende

Lászlónak.

i583. Lónyay Istvánnak benne rész Királyi ado

mánnyal adatott.

1607. Rákóczy 'Sigmond Fejedelem Rhédey Fe-

rencznek ajándékozta.

1647. A' Vámegye előtt a' lakossai azon pana»

szolkodtak: hogy a' Töt okók feldúlván a' helységet ^

annak bíráját rabúl elvitték. Várm. jegyző Könyv.

1728 Kls-Rhédei Rhédey Lászlónak , és Ádám

nak ezen helységnek fele Királyi adománnyal ajándé-

koztatott.
%

Fellyebb írtt Álmosdi Chyre nemzetség még a*

Magyarok béjövetele el0tt Bihor Várába lakott Ma-

ront /t Vezértöl vette eredetét; a' mint gyanítani lehet

a' Gróf Zichyek Levél tárában található adományi le

vélböl, a' hol

ia61. V. István Király Cyrill Grófot, Marouth

nemb'öl való Almusnak fiát, dlmusd földgyének régi

birtokában Bihor Vármegyébe megerosítette, minthogy

a' siralmas Tatár pusztításban a' levelei elraboltattak.

Almosa Bihar Vármegyei helység fellyebb ne

vezett Almostol, Ghyre Gyrilltol vehette nevezetét , a*

mint Lászlót is akkor Lancznak nevezték.

• i35o. Marouth Meiter Chyre Péternek fia, és en

nek Katalin testvére Karuly Miklósnak özvegye, Ká-

rolynak leírásában említetnek.

1422. Élt Chyre Jánosnak , Barnabás fiában fiúi

ágon elfogyott ezen nemzetség , a' ki tsak Ersébeth

leányt nemzvén , ez Chápy Akácshoz ment férjhez ,

ennek Ferencz unoka fiának leánya vólt |Chápy Krisz

tina, Melith Pál felasége, kitol leány ágon származnak

*&' Gróf Zichiek' és a' sok Melith ivadékok.

. 1 3.



ír .$• .l?-Banha*a " elott falu, most puszta, Gróf

Keglevich Karoly Uraságé, Nyír - Báthornak szomszéd-

sagaban Szabólcs Vármegye szélénél a' Penycszleki .

hatarnal fekszik igen kies helyen , legszebb Nyíri er-

dejevel két magos homok dombok között lévo völgy

ben mellynek végén vagyon a' földes Uraságnak ma-

jor haza , a dombon épült szép Kápolna. Terem ro

zsot, tengerit, dinyét, és sok szénát, mellyen számos

szarvas marha, és ménes lovak nagyobb tsoportokban

neveltetnek. J *

'*- il3r4' Kállay Lász10' és Demeter, Ivánnak, Egyed

fianak fiai , Bánháza .helységét leány negyedben által

adtak Zudar Péternek, Bulchui Istvánnak, és Mihály,

nak, Domonkos, Dienes űa fiainak, úgy mint nagy

angyokrol Kállay Katalinrol való rokoninak, í. Laios

Kiralynak jóvá hagyásával. '

1499. Tanú vallatás tétetett: fhogy akas=tó - hegy

nevezetű forduló, és Benst-rét Bánháza faluhoz tar-

tozúk.

i5ü3. Barilovich Miklósnak,

T 524. Bánházy Pálnak , Andrásnak , Benedeknek ,

Imrenek , Sofianak , Annának , Jusztinának Zeleméry

Mihaly özvegyének, egész Bánháza helysége ,

1717. Jó'sa Istvánnak, és Mihálynak puszta Bán-

háza Királyi adománnyal adatott.

Gróf Keglevichre szállott Sághy Mihály néhai

Itéllő Mester leánya hitvessi örökösödéséböl.

§. 14. Bellak puszta Bánháza mellett fekszik.

1624. Ez- is Bánházy Pálnak, Andrásnak, Bene

eleknek, és Imrének Királyi adománnyal adaiott.

§. i5 Körtvélyes falu, szomszédja keletrol Gálos-

Petri,és Vasad Bihar Vármegyében, éjszakrol Piskolt,

és Rezege, nyugotrol Szaniszló, délröl Mihályfálva

Szabólcs Vármegyébe. Lakossai Magyarok , Reformá

tusok , és Görög hiten lévok, helyben Papjak, és tég

lábol
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Iábol épultt Templomjuk. Az határja kétféle minémS-

ségü , egy része homok, másik része pedig a' leg

jobb fekete föld. Terem szép tiszta búzát, rozsot,

tengerit, zabot, dohányt, dinnyét. Kiterjedett két

erdője szép neyendék fákkal ékes. Az határján mu

latságos vadászatok esnek, mivel vaddal, bővelkedik.

Piattza Nagy • Károly. Főldes Urai : Gúthy Gáspár ,

és Menyhárt, Szlávy György, Kengyel Gábor, és Mi

hály, Terjényi Mihály, Bük Ferencz, Irinyi, Csorba,

's több Nemesek.

Pégenten a' Kállay Nemzetség bírta; hanem

1854. Kállay László, és Demeter, Ivánnak, Egyed

fiának fiai Királyi helyben hagyással leány negyedben

által adták, az egész helységet Zudar Péternek, Ist»

vánnak, és Mihálynak , Domonkos Bulchui Dienes fi*

fiainak , kik az attyokrol testvér Kállay Katalintól szü

lettek,

l5io. Petri Dersy Kelemennek ,

i 648. Beke Jánosnak,

1628. Vadászy Mihálynak, és feleségének Török

Katalinnak benne rész , . . '

1753 Telegdy Csanády Jánosnak, és Vás*áros-'

Naményi Eötvös Sándornak benne egy, és fél Nemesi

ín varhely, és 16. teh-k Királyi adománnyal adatott,

»' hol eztn helység Nyír - Körtvéfyesntk neveztetik.

§. 16. Sere Magyar falu, majd egészszen Ne.

mességbot áll, föbb birtokossai Berey , Baróthy, Gel-.

]ért, Bartha , Varga nemzetségek. Éjszakrol Fénnyel,

f'élre, keletre, nyugotra Csomaközzel határoztatik ,

lakossai Reformátusok, Templomjuk, Papjok helyben.

Vásá os helyei Károly, Szathmár , Debreczen. Szántó

fpldgyei kevesek, réttyek nitusen , szölője vagyon.

129i. Gróf Rosali Kun a* Váradi Káptalan elot*

magát lekötelezte: hogy Bere nevezetű földgyét , mel-

lyet &" Kaplonyi nemből származott Nemesektöl, úgy

Venczelytöl, Gergelytöl, és Jánostol,



Baltol örök á*rron megvett, senkinek másnak el - nem

adgya, hanem tsak Gróf Péternek, és Andrásnak,

Urdungnak neveztetett Gróf Simon fiainak , és más

Andrásnak , és Gróf Mykének az 8 rokoniknak. Költt

Pünkösd ünnepe elott negyedik napon. De ezen egy-

gyezés nem használván ,

i3a5. Ezen helység Berey , és Darahy nemzet

ségeké vólt, kiktöl

1412. Bélteki Drágffy Sándri , Drágh Vajdának

fia eroszakossan elfoglalta; de

1416. Berey János , és Óváry János törvényese*

abba viszsza helyheztettek.

1449. Samelházi Lászlónak, és Sarollyány János

nak benne rész jószág

1 5/|4. Bácsmegyei Benedeknek hasonló képpen

rész jószág Királyi adománnyal adatott.

1616. Csöghy Pál, és János benne részt bírtak.

175o. A' Berey Nemeseknek egész helység új ado

mánnyi levéllel adatott.

Jj. 17. Csomahöz Magyar falu, régenten Nagy- és

Kis - Csomaközre osztatott, földes Urai: Diószeghy Ma

ria, Báró Mészáros János Hadi Vezér özvegye, Sze-

gedy Mária Nagy . Mihályné, Pogány Lajos, Pál, és

Miklós, Mészáros Sándor maradék! , és Csigy nem

zetség. Szomszédgya keletre Nagy-Károly , délre Sza-

nisló , éjszakra Fény , és Bere. Lakossal Magyarok ,

Oláhok, és Svábok, Reformátusok, Katolikusok, és

0 HitSek. A' Reformátusoknak, és Oláhoknak hely^

ben Papjok, Templomok, a* Katolikus Svábok Zanisz-

lói Templomhoz járúlnak, élelmeknek módgyok : do

hány termesztés, szántás, vetés, marha, juh tartás,

erdőjek nints, piattzok Nagy-Károly, Szathmár, De-

kretzen. . f

A' régi Csomaközy nemzemzetségtől vette neve.

zetét , melly a' Gróf Károlyi házzal , Vetéssy , és Ba.

gessy nemzetségekkel Kaplonyi egy torsokbol szárma

zott,



zott, a' mint Kaplonynak leírásában eléadgyuk. Fiú

ágon 1768. Csomaközy 'Sigmondban magva szaka

dott.

1407. Károlyi László a' Nagy • Csomaközi rész jó

szágát Báthory Istvánnak, Zaniszló fiának, 3oo. arany

forintba lekötelezte , és midon le nem fizethette , fize

tést késleltető parantsolatot hozott a' Királytól.

1 4.1 4. A' Csomaközy nemzetség bírta.

1423. A' Károlyiak is benne részt vettek.

1464. A" Gyermek- Erdo mint Kis - Csomaközhöz

tartozandó Vethéssy Miklósnak oda ítéltetett.

i5i8. Báthory György, István, és András felkér

ték , de birtokába nem léphettek.

1 544. Bácsmegyey Benedek részt nyert benne.

í •

1614- Pyxendorffi Rueber György Hadi Vezér egy

részét Királyi adománnyal felkérte.

§. 18. Ssaniszló falú, szomszédgyai : éjszakrol

Csomaköz, délröl Petri, és Reszege, nap keletröl

Puszta -Kide, nyugatrol az Ömfcölyi puszta. Vallása

Katolika, Oláh egygyesültt , és Reformáta. Mind

a' háromnak Papja , 's Temploma. Mostani Katolikus

Plébánus Vitkó Jósef. Lokossai Magyarok , Oláhok ,

Svábok. Földes Ura a' Gróf Károlyi ház, de a| Czég-

lédy Nemes New»etség - is bír egynéhány telket. Pia-

tza Nagy- Károly, Szathmár , és Debreczen. Élel

meknek módgya: dohány termesztés, búza, zab, ten

geri, gabona vetés, marha, júh tartás. *"

1 374. Báthory Lászlónak Zanizló fiától építtetett,,

és vette nevezetét a' mint

S

1414. Az István, László fiai között lett osztály

Levél bizonyíttya, a' Lelesz. Kony.

A' maradék! • is Zanizlóffy Báthoriaknak neveztet

tek , a' mint Ecsednek leírásában eléadgyuk.

14i5. A' Károlyi, és Bagossy Nemesek a' hatá

rát megbolygatták,

1420.



142o. 14*6. 1431. Zanislóffy Báthoriaknak ága

bírta.

1 4*3. Báthory István, Benedek, Tamás, Mihály,

és Bertalan Királyi adomány által birtokába megero

sítettek.

1499. Hogy Pálffy János Erdeje a' Zanislói ha

tárhoz tartozandó, iránta tanú vallatás tetetett.

1609. Kiss Mártonnak benne egy Nemes ülés ada

tott, Báthory Istvánnak végső rendeléséböl.

Azután az Ecsedy Várhoz tsatoltatván , azzal egy

Urat esőiért.

§. 19. Reszege falú, ez elStt Mezeo • Eezeoge ,

szomszédja keletröl 'Mező •• Petri , éjszakrol , nyugatrol

Zaniszló , délröl Piskolt Bihar Vármegyébe. Lakossal

Oláhok , fábol épült Templomjok , Papjok helyben.

A' földgye kétféle minémuségü , homok, és fekete

nyirok, bíizát, rozsot, és tengerit, kasaáíóji jo szé

nát teremnek. Piattza Nagy-Károly. Két homok domb-

jt nem régen szölő veszszővel béültettetett. Főldes

Urai Reszegei Jásztrábszky Antal, Lajos, és Ferencz.

i33o. I. Károly Király Rechege nevezetű hely.

séget, Zathmár Vármegyébe, a' Várhoz tartózandót ,

Rielly Péter, és János, Domonkosnak fiai, és Zathmári

Várnak jobbágyi által birattatott , azoknak magva sza

kadtával , Nog • Semijeni Istvánnak , István fiának , a'

maga kedves , és Udvari hívének , és az 6 attyafiai-

nak , Cbengery Miklósnak, és Jánosnak, Péter fiai

nak , a' Zathmári Várnak hatalmábol kivévén ajándé

kozta. Wissegrádon Kis • Karátsony után való iiato-

dik napon, Urunk iSSo.1

Azért fele része Kállaiak által, kik Balok Simiart

Magyar nemböl vették eredeteket, (a' mint Kérnek

leírásában látni fogjuk) más hason fele Chengeriek

által , kik Rezegcicknek neveztek magokat , birattatott

már 1 327- Eszt.

4375.



. Rezegey Balás Eleknek fia fele részét bír

ta , kinek jobbágyit Csomaközy György, és Miklós,

és Károlyi Mihály megverték , ötnek a' szakáüát ki

tépték, és 10o. kalangya szénájokat elégették.

i38i. Cháholy Sebestyén, és János, Nagynak ne-

veztettek János Mesternek fiai , Abaháza puszta hely

séget Reehegei rész jószágért eltserélték Kállay Ist

vánnal, Istvánnak fiával, a' mint Abaházának leírásában

is előhozzuk , a' hol Ue/.ege helysége , máskép Rá-

dolphnak neveztetik.

142o. Mindszenty Ambrus , és Zarvady Jakab egy

részét,

1422. Rezegey György, Balásnak fia más részét

birták. • . , .

14*3. Rezegei pusztát, Vámosgyörki Pohárnok

András, és Kídey nemzetség magok között felosztották.

1465. Rezegey Balásnak magvaszakadtával egy ré

sze Botka Andrásnak, Királyi adománnyal adatott.

164i. Zóltán Jó'sa, '

1720. Jásztrábszky János egész Reszegei pusztába

Királyi adomány mellett béiktatattak , a' kinek mara-

•déki újra megnépesítenék, és ezen helységtől veszik

elé neveket.

§. 20. Mezo-Pctri falú, szomszédja keletröl Iriny,

Vezend, Károly, éjszakrol hasonlóúl Károly, nyugat-

rol Szaniszló, Reszege, délröl Dengeleg, 's Piskolt

Bihar Vármegyébe. Lakossai Svábok , Római Katoli

kusok , Templomok. téglábol épültt, mostani Megyés

Papjok Breszty Jakab. A' lakósok szorgalmatos fa-

radságok után mindennel bovelkednek. Főldgyek fe

kete, és termékeny, szénát a' szomszéd helységnek;

batárjain szereznek. Piattzok Nagy - Károly tsak egy

mértföldnyire. Van két erdeje, az eggyike az Uraságé,

a' másik a' helységé, és ennek a' végibe az helység.

nek szép termő szölos kertye. Van itt a' Vármegyé-

nek
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nek Katonái szállásnak épített háza. Elso birtokos

benne Gróf Károlyi nemzetség , utánna Mészáros Já

nos Hadi Vezér özvegye , Menszáros Sándor, Pogány

Lajos maradéki, Bagossy , Irinyi Nemesek.

Régenten a' Kaplonyi. nemböl eredeti Vaday nem

zetség bírta.

. Bagossy Péter , Vethéssy Lörincz, és Mik

lós, Chomaközy János, Károlyi László, András, és

•jakab ' mint Kaplonyi nemböl eredett Nemesek , Va

day Andrásnak , Feketének neveztetett András fiának

magva szakadtával Petri helységet magok közott fel-

•sztották.

142o. 1422. 1426. Vetéssy nemzetség bírta, a'

hol már Mező-Petrinek neveztetik.

i5i8. Báthory György, István, és András, Káro

lyi István Papnak magva szakadtával felkérték, de

birtokában nem léphettek.

i55a. Zennyessy Lukácsnak egy rész benne ada

tott.

1572. Vetéssy János , Márton, Péter, és László

birtokában új Királyi adomány mellett megerősítettek.

1576. Rezegey Annának Bognár Pál feleségének

<gy része ,
\

1642. Báró Károlyi Adámnak-is rész jószág benne

"j Királyi adománnyal [adatott.

§. 21. Szent -Janot pusztája Mezo - Petrivel há»

a' hol Gróf Károlyi Uraságnak majorsága va

gyon.

§. az. A' Kidei puszta -is itten helyheztetik, ré

gentea népes helység, és Kidiy nemzetségé vala, melly

'Ól vette nevezetét.

1327. Kydiy Jakab, Bertalannak fia, és Kydey

Tyba, Jánosnak fia bírták, a' mint Vezendnek leírá?

láthattyuk.



Vámosgyörki Pohárnok András benne Kí-

dey Nemesekkel osztozkodott.

1466. Piliísy Bertalan benne részt nyert.

1549. Hogy a' Ravazlik hely, mellett fekvo, és

A' Kereszt útnál Jfyíressi erdore véggel járó szánta

földek a' Kidei határban legyenek , ítéltetett.

1688. Zentmiklóssi Pongrácz Fridriknek ,

i59i. Szabó Danielnek benne rész jószág adatott.

1612. Még népes helység vólt, mert Báthory Gá

bor Erdélyi Fejedelem parpntsolta: hogy Bodsástc~

lek , és Döghalmu fordúlók , 's a' Csere erdő a' Kidei

lakosoktol elvétettessenek , és &' Zanizlói lakosoknak

adattassanak.

1719. Gróf Károlyi Sándornak egész Kidei puszta

Királyi adoalánnyal ajándékoztatott , kinek maradéki

által birattatik.

§. 23. Endréd, Oláhul Andríd. Elegyes Magyar,

és Oláh falú, birtokossal Geötz Ferencz Királyi Taná-

tsos, Bokor Susánna Bottka Menyhártné, Domahidy

László , Okolicsányi Jánosné , iklódy László , Gencsy

Miklós, Domokos Jakab, Uray, Irinyi, Fényes, és

egyéb Nemesek. Lakossal Reformátusok, Eggyesüll

Oláhok, és Katolikusok. A' Reformátusok Temploma

téglábol, az Oláhoké pedig; fábol épűltt. Papjok hely.

béli, de a' Római Katolikusok Mező-Petri Papi Me

gyéhez járúlnak. Foldgye fekete, mindenféle életet,

és jó szénát terem , az eleséget Károlyba , és a' mar

háikat híres Margitai Vásárba szokták eladni. Élel

meknek módgya szekerezés - is ; mert szüret után az

. Érmellyéki borokat széjjel hordják. Az Ér pataka a*

falu mellett (oly -el, a' melly Gencsnél szakadván ki,

az Érmeüyckneh nevet ád. Két erdője vagyon.

A' Jeles Endrédi nemzetlégtöl vette nevezetét ,

melly régi Zavard Magyar nemböl származott. Mert:

í398. Endréd. Tamásnak Zowárd fiainak fia egész,

szen birta, kinek több mint ezer hóldnyi szántó föld

jeit Dengelegy Bertalan felszátuatta.

1507.
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1607. Nátafalussi Csontos Jánosnak, Beregszázi Me

gyés Papnak, és az o testvéreinek Ferencznek, és Si

monnak benne egész rész jószág ,

1642. Báró Károlyi Ádámnak is benne rész Ki

rályi adománnyal adatott.

§. 24. Dengeleg , Oláhul Dtngyilaft, Magyar , és

Oláh falú , birtokostai : Irinyi nemzetség , Dccsey Fe-

rencz , Bük László, Darvay Ferencz, és Imre, Osváth

Miklós, Solymossy Anna, Veres János, Gencsy Mik

lós, Fényes, és más feles Nemesség. Szomszédja ke

letröl Pér Erdélybe, nyugotrol Reszege, délröl En

dréd, éjszakrol Iriny , és Pórtelek. Lakossal Refor

mátusok, és Oláhok, Papjok, Templomok helyben,

a' Reformátusoké téglábol, régi Katolikusok Templo

mábol megújjítva, az Oláhoké fábol. A' földgye, fe

kete ; három nyomásbéli minden féle gabonát terem ,

réttye kétszer kaszálható hasznos füvet hoz ; legellöje

elegendő, mind az Uraságnak, mind a' helységmk

különös erdője, azért ti'izre , és épületre vajó fája,

makkoltatása , szölöjek egy mértföldnyire , a' hol jó

borok teremnek ; a' községnek közönséges réttye 22.

kaszás alá való; száraz malma három, vízi pedig ket

to helyben , a' falú alatt az Ér pataka foly , a' hol

itatója.

Régentén a' Dengelegy Jeles nemzetség bírta,

mellytöl vette nevezetét, és most-is az Ér pataka alatt

a' falú végén régi Kastéllyának romladékjai látszatnak.

Már 1327. Dengelegy Pongrácznak fia említtetik

Vezendnek leírásában.

1 5 10. Petri Dersy Kelemennek benne rész jószág

adatott.

,

1697. Dengelegy Miklós bírta , a' ki oz Élés Ha

di Tárnak Fő gondviselője vólt. 25. Törv. Tzik. ^
• •*

'.,1604. Az Ország határjai igazításában kirendeltt

biztos vala. i5. Tb'rv. Tzik.

tföa.
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163a. Még Dengelegy Miklós bírta, hanem DeH-

gelegy Annának- is tíyk Sigmond feleségének benne

xész adatott.

1746. Gróf Károlyi Ferencz egy részét Királyi .

adománnyal felkérte.

§. a5. Iriny , Magyar , és Oláh falú , az most - is

virágzó régi Irinyi Nemes nemzetség bírja egészszen ,

me llytöl vette nevezetét , lakossa! leginkább Reformá

tusok, és eggyesült Ó hitnek, kevés Katolikusok. A/

Reformátusuknak, és Katolikusok téglábol, az Oláhok

nak fábol épűltt Templomok , és a' Reformátusoknak

helyben Papjok, de az Oláhok Pórtelekröl, a' Kato

likusok Mező • PetribÓl hordanak Papot az Isteni tisz

teletnek végben vitelére. Földgye fekete, búzát, ten

gerit, és zabot terem, és a' terméseit a' Nagy -Káro

lyi piattzon árullyák el, az élelmek módgya, szántás,

vetés, és marhákkal való kereskedés, mellyeket a*

szomszéd hires Tasnádi vásárba szokták eladm , jó szé

nát termő kaszáló réttyei , és két erdője.

1278. Eszt. Az Irinyi Jeles nemzetségnek levél tá.

rában még most- is eredetben szemlélhető adományi

Levél bizonyíttya : M Hogy midőn IV. Lá*zló Magyar

„ Király a' Csehek roppant hadi tábora ellen Stilurit

M várára körül Morawa vize mellett bartzolna, bá-

„ múlva tsudálta a' Király: miként Vid Ventsel , és

„ László két egy testvér atyafiak Tőidre terítvén, az

„ ellenség Királyt Ottokert , annak Marcellinus 6át

M elevenen megfogva lánczon kézbe szolgáttatták, melly

„ remek vitézségeknek minémü megjutalmaztatására

M ( rcdhostimcntum) Iriríneh 'neveztetett föidet, Zath-

„ már Vármegyében nékiek ajándékozta. K Mellynél

fogva Irinyi Irinyieknek hivattatnak az olta. A' Czim*-

rek-il az: hol az ifl'jú Királyi Herczeg a' maga fényes

köntössében, a* melyén tsillag villogván, és láhtzon Iá-

búnál lévén egy veres bársony párna Királyi koroná'

val, és páltzával láttatik.

i/|2o. Irinyi Tamás egészszen bírta, hanem

146o. Pilissy Bóldiüárnak, és Jánosnak benn*

rész adatott.

1644.
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1544. Hogy Ménes -Tava nevil réti é"s Nágy-er-

'i:i az Irinyi határhoz tartozandó ítéltetett.

J. '26. Portelek fahí. Szomszédgya keletröl Tas

kád Erdélybe , és Iriny , nyugatrol Szaniszló , délről

Endréd, éjszakrol Károly. Lakossa! Oláhok, fábol

tpüitt Templomok, Papjok helyben. Foldgye fekete «

terem búzát, tengerit, és zabot. Piattza Nagy-Károly.

Kaszáló réttye kevés, de jó szénát ád. Főldes Urai:

az Irinyi nemzetség ; Geötz Ferencz Királyi Tanáisos,

Zimány Ferencz, Okolicsány Jónás, 's más többek.

Régenten a4 Porteleky nemzets'ég bírta. Mert:

.585. Tanú vallatás tétetett: miképpen Porteleky

Jakab -, János , László, és Pál, az ellenek vallott Iri

nyi Jánosnak, László fiának Prókátorát megölték!

142o. Porteleky László, és Miklós ' Pálnak fiai

egést helységet bírták.

14*2. Ersébetnek Janossi Kántor Domonkos , és

Annának Rezegey György feleségeinek benne rész

t adatott.

1548. Tanú vallatás tétetett: hogy azon szántó

földek, mellyek a' BűráíoA Kúttya felett féküsznek, a'

Portelek) határhoz tartoznak, és azért talán a' Barátok-is,

kik alább Vezend helység alatt említetnek, azon kút

hoz közel lakhattak.

1747. Egész helység ÉÖtvős Jósefnek Királyi ado«

mánnyal adatott.

§. 27. Mez0- Terein falú. Szomszédgya keletröl

Gencs , nyugatrol Gsomaköz, délröl Portelek, és Iriny,

éjszakrol Nagy-Károly, és Kaplony. Lakossal eggy0-

sültt Oláhok, és kevés számbol álló Római Katoliku-

• sok, mind a' két renden lévőknek téglábol épültt Tem

plomok, az Oláhok Papot - is tartanak,

tólikusok Templomába a' Naj_

den lévok közzül eggyik szokta ü

teái szolgálatot véghez vinni. Fwlá^ye' fekete ;

G
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ten^erit, ^^ xadot t«re«. N^tt^eiK jolc. ?>2«2t)lc ^ü^^

X»ru!)s. ?oI6«« Vra (»r6k Xärol^i li«2 , inell^nelc »i:

natäriaba üer6K, 6» n«^)s iiiterieäesu Iceritett l»t2än^o»

llertve v»^)^c>n, rnül»t«äß<i» «etäluIl'Ii egnelc denn« renll-

r« ültetett lall ilü^ött , liel^enliont »' pikenesr« tzinlilt

ülo liel^elc 1ev6n lle32ltve^ Vn^on t»vll>>8, 63 ennelc

Ilüxeue^ ez/ «2iß«tet»lle f«8tet llorllitl)KI<3l Ilärül vev«,

nein me«2»2e iioxxa «>lIl»ImHt03 lürclo liel^. Lxen t6

«ß)s m»1lnot ' l5 Niljt . »nell^uen »' le^aprübl, Ii32t liin^

Kes^ictetlll. /^' <6 , 63 2' vi2l millnlu Küxcilt ll,6t sorjüb»

IN2AU« ie^enve tiili V2NN«!i ültelve.

/'«H^/cl . ?e/e»« Nl^üi pu3lti> is. LL-is »' (3röi Xarol^i

N22e. Uiu«i »' i^ellorui ill^en ^el> e« Uli > t^evelelcro

14 >8. 1^20. Vele83^ ^»Icad dirt«.

,42a. L^äll^ lltvän tanü vnUlilazt t^tetetelt Velöz-

z^ ^«Kab eilen : l,c>ß^ »' nii»^» ?eremi iodnäß^»it »,'

lu^Kä«t)6l Kl32»baäitutt».

viln^ verein nel^86ß6t elpu52titntt» , 2' ioddä^^okat v»»

T^onn^lüKtül lue^soLLtott« , 68 lne^«ebe5itelte ; 2^6rt

Xiräl^i osrantsullll mellett exen natuln»2zk<,6ä3 Xiral^,

einder« ältal viz^ältatott.

1428. Xärol^Ialc > i» Iiirtöll^nan vült»lc.

l/^Z«. LiltKur^ nemxetzeß e^^ rs«26t sellc^rte.

»552. Xenn)«33)s I^ulläcgNÄll ez^ re«2 ^Vlexu » !le>

remue liiräl^i »clc»lpänn)s»l «6»lutt.

iL/2. Vet6«3^ ^»nv5 j IVlärtnn , ?6ter^ 63 I<382l6

e^s»2 nel^z^znell dlrtollab»n uj liiral^i »äolnännjs «nel<-

l«tt ineß«ru«itettek , IliKneK marlläeki H!eH!ö . Ies«»7l

Vetözziellnell nev«2t6Ic n»2^oll»t.

,6oi. v^exä »32«nt»IVIi!l!683^ ^läno« KleL« - LereM»

de r6z2t l^iräl^i »cll»»ÄNN^»i n^ert^

<

»697.
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t(?97- Kopősdi Tolvaj Gábornak, ét azen Esztend.

Báró Károlyi Istvánnak , és Sándornak egész Mező-

Terem helysége Királyi adománnyal adatott.

Emlékezetünkre Károlyiak engedelméböl Rács De--

meter bírta , kinek magva szakadtával ismét Gróf Ká

rolyi házra szállott.

§. 28. Vezend falú , szomszédgya keletröl Iriny,

nyugatrol Mezo - Petri , éjszakrol Hatvan Erdélybe,

délröl Dengeleg. Laírossai Oláhok , téglábol épültt

Templomok, Papok helyben. A' földgye fekete, min

denféle életet megterem t Kaszálló réttyei jók, erdője

vagyon. Piattza Nagy - Károly. Nagyobb része a*

Gróf Károlyi házé , hanem a' Csomaközy ivadékoknak-

is van benne kevés részev

Régenten a' Kaplonyí nem, és a* Keresztes rend

tulajdonának lenni állítatott. Mert :

i32^. M Gróf Sándor t I. Károly Királynak Ud-

0 vari Bírája Gewri Kapitány , és Vas Vármegyei Fő-

„ ispán eleibe Eory István Mester a' Királyi Udvar-

t, nak jegyzoje t és az o testvére Pál idézték Györgyöt,

„ Eudusnak fiát , és Zongának neveztetett Pétert a'

,, Kaploni nemböl valókat Vescnd helysége eránt.

), Melly per ( folyás harmadik törvénykezésnek idejére

t, a' Király Úrnak parantsolattyábol halasztatván , a*

„ nevezett Ewry István Mester, és Pál elöadák, hogy

,, nékíek a' Királyi Úr a* Vezend helységet ajándékoz-

t, ta, mellyben való bélktatásoknak előszor a' Szent

,, János Jerusálemi Keresztes rendjének Mestere, azon

H rendnek jussa eránt ellene mondván , azon ellent

,, mondásrol lemondott, éí a' Királyi adományt hely-

., be hagyván, .a' Vesend helységéi a' Fel -pereseknek

„.birtokában hagyta; az után fél esztendő múlva ém-

i, lített György , és más^ rokoni Kaplon nemböl valók,

. Filep Nádor Ispán Úr által Z*lhmár Vármegytbe

„ tartatott közönséges gyűlésben &' béiktatásoknak el-

• , lent mondottak , és as ellent mondásnak okát kérő

,. perben Péter Pap , és András Ügy védőik áltat rl«-

t, eendö* Prókásori levéllel megjelenvén, a' nevezeit

C a „ Ka-
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M Kaploni nemből ereJett Nemesek ellent mohdások-

M nak azon okát adák : hogy a' Vezcnd helysége az

M ő öröksegek. A' per folyás tehát folyiattatván , mi-

n dön a' nevezett Királyi Udvarnak Biiája három íz-

M ben a' személlyesen jelen lévő Istváit Mestertől, éi

n az ö testvérétöl Páltol P.ókátora által megtudakozta

M vólna: ha ezen per folyást bajvívással • é t vagy »'

0 hitnek letételével elvégezietni kívánnák ? és ezek a'

M hit letétel által léendő elítéltetését választanák, ak-

M kor az Ország FŐ- Zászlóssoival, és iS'emesseivel a'

„ nevezett Királyi Udvarnak liirája széket ülvén, íiél-

M tetett : hogy a' Koplonyi nemböl eredeti Nemesek,

n ki ki közzülök magával ötöd Nemesekktl a' Váradi

n Káptalan előpti Minden -Szentek ünnepének nyol-

n tzadján esküdgyön -meg. A' mint a' határ nap v\-

n jővén; említett György Dengelegy Pongrácz fiával,

n Kydy Jakabbal, Bertalannak fiával, és más két Nc-

„ mesekkel, utánna Dean , Eudusnak fia, Chepánnal,

M Illyésnek fiával, Jakabbal, Domonkos fiával, és más

„ két Nemesekkel , az után Zongának neveztetett Pé-

M ter Mezeo Rezeogei Egyeddel-, Lászlónak fiával,

n Sándorral, ugyan tsak Sándornakűával, és más két

M Nemesekkel , azonkívül Márion Péteriuk fia Ltirin-

„ czel Kaasy Iwánka fiával, Kydty Tybával^ János-

„ nak fiával, és más két Nemesekkel, Miklós , Andrá--

n nak fia Rezeogei Pállal, Olywernrk űával , Mirtd±

„ szenty Kis Péterrel , 's más két Nemesekkel Siíncu

M Andrásnak fia Miklóssal Zennesy Abba fiával , *s

„ más három Nemesekkel, Mihály, Andrásnak fia Pc»

„ lisneky Lászlóval , Miklósnak fiával , és más három

M Nemesekkel , utollyára Merhárd Andrásnak fia Piri-

n cliey 'Miklóssal, Márknak fiával, és más három Ne-

n mesckkel mfgesküdtek : hogy azon Vezend 'helysé'-

'»} g* az ° valóságos örökségek légyen. Ezen hit leté-

„ telnek folyamattya az után azon Minden Szentek ün-

M nepének tizenötödjén a' Királyi Udvar Bitájának elő

n adatván , ö , &' ki ^az Isteni kegyelemnek ingerlésé^

„ bol , 's a' Királyi Úrnak akarattyábol a' Magyar Or-

n szági köz társaság Bíróságának fö poltzát rend sze-

' ,, rént azért nyerte - el : hogy kinek kinek , a' mi az;

M övé, felválaltt hivatallyának, 's hatalmának tisztyébol

„ megadni tartozzon; az Ország Fő - Zászlóssaival, 9n

,i Nemes-



„ Nemesseivel öszve ülvén , sokszor nevezett Veztnd

„helységet minden haszonvételeivel, '& hozzá tarto-

„ zandóival a' Koplonyi nemböl eredeti Nemeseknek

„ oda ítélte , és megadta maradékrol maradékra örő-

„ koson bíratandót. Koltt Magyar Ó- Váron , Minden-

„ Szentek ünnepének lizenötödje után való tizedik na-

„po.n, Urunk' i3a7. Eszt. -.f

Mivel pedig a' Szent János Jérusalemi Keresztes

rendje Mestere -is Vezend helységet a' szerzete tulaj

donának lenni állította, ezen Szerzetnek Monostora -is

közéi lehetett,

. 1012. Eszt. kezdodött ezen Szerzet, rmnekutánna

a' Saracenusok Jérusálem Várossál elfoglaltak. Tem

plomok Sz. János tiszteletére vólt építve , a' Szarán-

dok Keresztényeknek szállást adtak, és azért szállást

adó ( Hospitalarii) alamisaás Sz. János Szerzetessel-,

nek neveztetetnek. ••«

1099. A' Szent föld a* Keresztények által vizsszá

vétetven, nem tsak szátlást adó, de a' Pogányok ellen

hartzoló Vitézi -Renddé- is lett.

lőoS. A' Törökök által szorongattatván a' Rhódus

Szlgettyét elfoglalták , és Rhódussi Vitézeknek nevez

tettek. Még

1622. Vitéz ellent állás után onnát a' Törökök ál

tal kiszoritatván.

i53o- A' Maltha Szigettyébe menedék helyet ke-

reitek , és Malthai Vitézeknek mondattak , de a' mi

idonkbe Napoleon mostani Frantzia Tsászár, az után

az Ángolyok által onnét -is kiforgattattak.

1160. II. Geyza Király által Magyar Országba

béhozattattak , elterjedvén, sok Monostorokat bírtak,

Fő- Kormányozójok az Auranai Perjel lévén. A' F"e-

res Barátoknak eltörlésével ( Templarii) azoknak Klas-

tromjaik ezeknek adattak.

Szadi-
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Szathmár Vármegyébe, va^y ahoz közel Monosta-

raik lehettek: Várad mellett , Telegden Bihar Várme,

gyébe t melly az elott a' feres Barátoké vólt, Le(ei a,*

Szilágyságon, Ükür , most vagy QAö'r- Tó Kézép Szól

nok , Öhöritó Szaihmár Vármegyébe, a' mint Pray as

Auranai Perjelségröl, Fuxhotfer a' Monostorokrol, éa

Keresztúry a' Váradi Püspökségröl írjak, és a' Szath-

mári Öküritónak leírásában - is még iV. Béla Király

idejében vólt Klastrom említtetik.

i39G, Vadai Andrásnak, Feketének neveztetett

György tiának magva szakadtával Bagossy Péter, Ve-

tésíy Lőrincz, és Miklós, Chomaközy János, Károlyi

Láezló , András, és Jakab , mint Kaplonyi nemböl ere.

dett Nemesek , Vezend helységét - is magok között feU

osztották.

1419. Károlyi Bertalan, László, András, János,

és Jakab birtokában Királyi adomány mellett megerő

sítenek.

i/f2Í5. Károlyiak bírták.

15i8 Báthory György, István, és András felkér

ték Károlyi István Papnak magva szakadtával, de bir

tokába nem léphettek.

Ezt is emlékezetünkre Rácz Demeter , jeles ér-

koltsü , 's tudós férjfiú bírta, a' ki a' Gróf Károlyi

ház jóízáginak Fő meghatalmozaitya lévén, Gróf Csáky

Rósáiiát, Gróf Károlyi Ferencz feleségének Krisiiná-

nafe testvérjét hites társúl vette, 's ezen helységgel

éltéig Gróf Károlyi Ferencz Sógorától megajándékoz-

tatotr. Ez Görög hiten lévén építette itten a' lakósok

számára a' Templomot - is. De semmi maradéka nem

maradván , ezen helység ismét a' Gróf Károlyi házra

szállo tt.

§.29. Gencs Magyar, és Oláh falú, birtokossal:

Way Mária, Laskay Sámuel, Iklódy László, Szekeres

Antal, Csomay , Sántha , Szováthi , Erdélyi, és több

számos Nemesség. Többnyire Nemes emberek lakják,

lakóssai Reformátusok , és Ó hitüek , ezeknek Tem

plomok fábol épültt, és Papjok mind &' két renden

lé-



^vöknek, a' Reformátusoknak ko Templomok vagyon.

A' Földgye fekete , mindenféle gabonát terem ; termé

seit a' Károlyi piatzon közel eladgyák , nevezetes ka

száló réttyei , mellyek a' legjobb szénával kedvesked

nek, élelmek módgya: szántás, vetés , kaszálás. Az

úgy nevezett Ér palaka a' falú alatt fnly - el tavaszi ,

és esős idokbe. Az halárja nagy térségi! , minden

erdő nélkül , azért az agarazás itten nagy betsben

Tagyon.

.

Régenten a' Gencsy nemzetség bírta, mellytől

vette nevezetét; hanem •

1407. Báthory Istvánnak benne rész jószág adatott.

142o. 1428- A' Gencsy, és Báthory nemzetségek

nek birtokában vólt.

1428. Nemes Gencsy, és Báthory birtokosok ha

tárját járatták, Mayrhéntol, és Káta-Zent-Miklós hely

ségétöl megkülömböztették. i

143i. Határját Bobáld felöl Károly János , Lász

lónak fia járatni akarta , de Gencsy Orbán , Jánosnak

fia, Mihály Pálnak, Tamás, más Tamásnak fiai mpg

nem engedték, és e' miatt a' Királyi ítélo Udvarban

meghívattak.

Ezen per folyás Genchy Tamás részérc,

Károlyi Jakab , és az ö Domonkos fia ellen , Pálóczy

Mátyás -Nádor - Ispán által Sz. Mihály Arkangyal ün

nepének nyoltzadjára halasziatott.

1458. Tanű vallatás tétetett Genchy Tamás, és

Sarollyány Mihály részére : hogy &' Gencsi Nemes ud

varhelyekre István Endrédy Zowárdnak fia, Egry Im

re, Péternek fia, Mikolay Tamás, Lászlónak fia fegy

veres kézzel reá rohantak , onnét ingó jószágaikat

elvitték , Gencsi jobbágyikat minden vagyonoktój , és

ruháiktol megfosztották.

15)4- A' Gencsi Nemesek a' Kereszes pártos pa

rasztokhoz állottak, és azért a' jószágok Báthory An

drásnak adatott. I. Rész §. 58.

1545.



1 545. Gosztonyi Miklósnak,

i55i. Farkas Gergelynek, Gencsy Jánosnak, én

Hatvany Jánosnak,

1587. Balásházy Andrásnak, Ferencznek , és Már*

tonnak, áarollyány Lászlónak, és Györgynek., Oabó-

czy Imrének , és Tamásnak , Erdélyi Ambrusnak , Ke-

reky Balásnak , Nobis Mihálynak, Sándorházy .László

nak, Gáspár Jánosnak, Gálffy Ferenczhek,

1588. Fodor Jánosnak, és Györgynek, Gencsy

Yinczének Csúry Miklósnak ,

i589. Rakamazy Jánosnak ,

161i. Gencsy Istvánnak rész jószág ,

1747, Báró Lossonczi Bánffy Farkasnak, Way

Lászlónak, és Mihálynak ^ Hatvany Istvánnak, S*rka-

dy Mihálynak, és Péternek ezen Nemes . ülésü ( Cu-.

rialis") egész helység, hol Királyi, hol Nádor- Ispá-

nyi adománnyal adalt.il; ; nem tsuii.i hát : hogy ennyi

Nemesség bírja.

§. oo.. Esztró , Qláh faMx birlpkossai : Pogány

Sigmond , Linkner Mihály , Szabó, és Bódy nemzetsér

gek. Lakossa! Ó-Hitüek, határbéli földgye két nyo--

inásbéli , melly őszi, és. tavaszi veteményt terem, rét-

tye marnának alkalmatos szénát ho? , Nagy-Károly piaf

tzozása,

1489. Egy negyed része Csáky Benedektöl, Fe-

renczaek fiátol Drágffy Bertalan részére elítéltetett.

§. 3(. Szent - Miklós falu. Szomszédi keletről

Esztró , és Király - Darócz , nyugotrol Gencs , délröl

Mind - Szent Erdélybe , éjszakrol Mezoterem.- Lakóssai

Oláhok , Templomok fábol épűltt, Papjok helyben. A.'

föídgye fekete, mindenféle gabonát terem ,, nevezetesen

pedig jó dohánnya által híres. Piattza Nagy- Károly,

réttyei jqk , földes Ura Gróf Károlyi nemzetség.

Régenten a' Zent - Miklóssy nemzetség bírta , de

annak magva szakadtával ,

1417,
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1417. Báthory Istvánnak, és Benedeknek Királyi

Adománnyal adatott.

i:j?t3. Malomvizi Kendrys Jánosnak, és Kende

Lászlónak- is rész,

\5\i- Károly Sófiának Csobay János feleségének,

95 Kasuhy Borbálának, Károlyi Mátyás hitvessének

hasonlóképpen benne rész adatott.

§. 32. Nagy -Majtény nevezetes Mező -Város a*

Kraszna partyán. Ez előtt Református Magyarok lak

ták, minek elotte Montecuculi Hadi-Vezér, és a' Tö

rök. hadak elpusztították vólna , most tsupa Katolikus

Svábok lakják, kiket Gróf Károlyi Sándor ide bého

zott, 's ezen elpu&ztúltt Mező -Váróst velek megnépe

sítette. Szép tornyos Templomok nem régen épúltt,

Megyés Papjok Dubinszky Mihály Al-Esperes. Hatá-

roztatik éjszakra Kis- Majténnyal, délre Király-Daró-

czal , és Észtróval, keletre Gilvácsal , nyúgotra Nagy-

Károllyal. Földes Ura a' Gróf Károlyi ház. Vízi mal

ma a' Krasznán, szép gyümöltsösse , gazdag búza ter

mő' földgye , kaszálója , jó bort termo dombja. Lakós

sal tehetos gazdát, nem a' jobbágyi rend szabás, de

a' Gróf Károlyi Sándorral tett alkú szerént dolgoznak,

és adóznak. Hajdan a' Kraszna partyán szép Kastél.

lya vala , mellynek fenék kövei még látszatnak.

i36o. Miklós , és Petten Zánthoui Tomay fiai

bírták.

1417. Báthory Istvánnak, és Benedeknek Nagy-

--'s Kis - Majtény Királyi adománnyal adattak.

1428. Gencs helységétől a' határjai megkülömbböz-

tettek &' Báthory , és Gencsy Nemesek részére.

s í"o. Báthoriak egészszen bírták.

1467. Báthory András , és Domanhidy András

Kereszt - Allya szántó földeket Domanhida , és Kis-.

Majtény között határ hányásokkal elmesgyélték.



i5i9. Majtény Uradalomnak (. Domtníum) mon-

datik, és abban Báthoriak fiú ágon léendo magvok

szakadtával Rozgonyi Istvánt, ifíiabb Jánosnak fiát La

jos Királynak helyben hagyásaval téstvéreknek örökbe

fogadták.

1609. Bokor Mártonnak, és Gergelynek egy Ne

mes ülés , Érsek Gergelynek , Chyorvásy Kiss - Már-.

tonnak, Kerekes Péternek, Benedeknek, és György

nek egy egy ház hely Majthénba , Báthory Istvánnak

végso rendelése szerént adatott.

1614. Majthény Márton-is azon végso rendelésböl

egy Nemes Udvar helyet nyertt.

1638. Majthén Mezo - Város különös kiváltságot

tulajdonítván macának , a' Vármegye hatalma alá vet

tetett. 67. Törv. Tzik.

1647. A.' Vármegye részére taksáltatott. 3o. Törv"

Tzik.

Azután az Ecsedy Uradalomhoz tartozott, 's vele

egy földes Urat esmért.

166i. Montecucculi Hadi-Vezer Kemény Jánosnak

segítségére küldetvén Nagy • Majténynál öszve tsatolta

vele húsz ezer Katonábol álló táborát.

1662. Hol Német, hol Török hadaktól szorongat-

tatván , égettetvén, Majtény egészszen elpusztúltt.

171i. Nevezetes lett a' Szathmári béke kötéstöl,

melly a' Rákóczy pártyán itten táborozott Magyar ha

daktol az alatt a' hegy alatt, melly most szölovel van

béültetve, elfogadtatott. Bell Mátyás kéz írattyában

így írja le : M Károlyi Sándor a' többi öszve szövet-

„ kezett Magyarok részéröl • is 27. Apri. PálíFy János-

M sal a' békességet megkötvén , megakarta mútatni :

n mitsoda készséggel fogadnák azt a' Vezérlésétöl füg-

9> go Magyarok ? azokbol .tizenkét ezernél többet a'

„ Maj-
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„ Majthényi mezon hadi rendjeikbe állított.. A* hová

„ midőn Gróf Pálffy János a' maga késéröjével elér-

n kezett vólna , eleibe terjesztette Gróf Károlyinak

M általa tett igéreteinek bétellyessítését. A' ki azonnal

,, parantsolá &' táborozó Magyaroknak : hogy a' sze-

„ renrentsésen megköttetett békességnek örvendező ,je-

n léül háromszor egy más után sütnék ki a' puskájo-

i, kat. Mellyet megtselekedvén , parantsola: hegy a'

„ Zászlóikat föidbe ütvén, azok mellé rakásonként hán-

„ nyák • le a' fegyvereiket. Ezt -is megtselekedték ,

„ elébb 160. Zászlóikat. a' földbe szegezvén , meliyeket

,, tüstént a' Gróf Pálffy Jánost késérö Némei katona.

„ ság elfoglala. Akkor Gróf Károlyi Sándor újra meg

,,-szollítá oket: hogy a' kinek tetszik, hadi szolgálatot

n &' Tsászár ö Felsége hadánál válalhat, a' kinek pe-

„ dig tetszik , haza mehet , és ezzel a' hadat elbo-

„ tsáta. "

§. 33. Ki»-fAajtény falu a' Kraszna partyáh. Ha-

tárja éjszakra a' Tagyi puszta, és Domahida , délre,

és nyugotra Nagy-Majtény, keletre Dob, és Gilvács.

Itten kezdődik a' Kasodi úgy neveztetett tsinált út,

mellyet az I. Rész. §. 36. leírtuk. Földes Ura a' Gróf

Károlyi ház, lakóssal Református Magyarok, egygye-

»5Ut Oláhok , Templokjok, Papjok. Halászó vize a'

Kraszna, tsikászó helye a' Láp, fófdgye fekete, bú-

iát, árpát, zabot, tengerit boven terem. Vásáros he

lye Károly, Szathmár. Nagy - Majténnyal egy forma

viszonsagságot szenvedei, 's vele egy földes Urat es-

mért.

5. 34. Domahida , régenten Dománhida , Ma

gyar falú , nem régen épültt a' Kraszna partyán, mert

a', régi Domahida túl a' Krasznán feküdte. Éjszakrol

Bagossal, délröl , és Keletröl Nagy- és Kis-Majténnyal,

nyugotról Nagy • Károllyal határos. Földes Urai : Do-

mahidy Jósef, László, Sigmond , Gábor, Dániel The-

resia Buday Jósefné , Eötvös Ersébet Kállay Leóné ,

Gróf Károlyi ház, Gróf Teleky . Ferencz , Majtényi t

Kapossy , és Sípos Nemes nemzetségek. A' múlt szá

zadokban a' régi Domahidába a' Vármegyének szok-

»zor gyűlései tartattak I. Rész. §. 4o. Lakossai Refor-

ma-
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mátusok, és egygyesftlt Oláhok, mind a' két vallásnak

helyben Temploma , 's Papja'. Főldgye fekeie , jó bú

zát termő, kaszálóji igen nevezetesek, és hasznosok,

mind a' gyepen , mind a' lápon, mert az Ecsedi láp.

Domahida alatt kezdődik. Vásáros helyq,Nagy-Károly»

és Szathmár.

A' régi, és most -is virágzó Domahidy nemzet

ségtöl vette nevezetét, melly már 1069. 14i5. i4i7-

142o. 1424. Eszt. bírta egésszen. Domán vólt a' tör-.

sökje, ( Uamiarnis) de hidat a/ Krasznán. állítván;,

Dománhídinak neveztetett,

1394. Illsway Lewkds Nádor Ispány Domahidy

Miklósnak, Miklós fiának, Chaholy Sebestyén, István

fia ellen indított per fojyását a* Királyi. itéletnek ti-.

zenötödik napjára halasztotta.

Báthory Jánosnak a' Dománhidi határban

vám - szedő szabadság adatott, de azt a' Domahidy.

nemzetség elfoglalta,

1414- Bzen vám -bér Bátboriak részére egy har

mad részben megállapítatott Pálóczy Mátyás Nádor-

Ispán által, mint hogy a' kérdésben lévo vámos hidat,

még néhai Domán , Dománhídiaknak Őse építette.

Báthory Istvánnak, és Andrásnak benne

ré$z jószág Királyi adoitjánnyal adatott.

143o. Dománhídy György, és László i5o. új fo

rintot a* Dornánbídi vám bérnek kiváltására Almossy

Lászlónak, és Jánosnak, a' Leleszj Konvent Segrestyé-

jébe letették.

1449. Dománhidy Györgynek birtoka új Királyi

adományt Levéllel megerösítetett.

1453. Domahidy Mihály, Aadrás, Gergely, 'Sfg-

mond, és Miklós, Györgynek fiai benne osztozkod

tak. -' -

1467.
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1467. Dománhidy András, és Báthory András,

Kereszt • Allya földeket , Űománhida, és Majtén kö

zött határ jelekkel elmesgyélték. v

i6i5. Ungai Hajas Tamásnak,

1517. Gúthy Ferencznek , és Imrének ,

i558. 'Borsoval Oláh Andrásnak,

i56a. Suhó Ferencznek, és Sukáán Jánosnak,

158i. Majthyényi Kutron Miklósnak,

i59o. Monos - Béli Bély Pálnak.

1602. Pethö Istvánnak,

ijSo. Nagy Sándornak, és Cyörgynek benne rés2

jószág Királyi , és Nádor Ispányi adománnyal adatott.

§. 35. Kaplyon falú , nagyobb részét a' Gróf Ká-

rolyi ház, *s Bagossy Jeles nemzetség bírja, hanerrt

Dombrády, és Horánszky Nemeseknek -is van kevés

birtokok benne. Lakossai Németek Katolikusok, Ma

gyarok Reformátusok, Oláhok egygyesűltt Ó - Hitüek ,

Künd a' háromnak helyben Temploma, a' Katolikus

Plébánosnak kötelességét teszik az itten fundáltt Sz.

Ferencznek szorosabb szabású Szerzetes fiai , vagy - is

Magyarúl: Szürke Barátok ( Frctnciskánusok) a' fte-

formátUsoknak helybe lakó Prédikátorjok szolgál, az

0-Hituek a' Nagy Károlyi Pápjokhoz járúlnak. Sík

ságon helyheztettetik ezen helység, éjszak felé Kraszna

vizéböl kiszivárgó tavai , határja három nyómásbéli ,

mindenféle vetemé'nyt jiSl terem , piattza Nagy-Károly

tsak egy órányira.

Nevét vette a' Magyaroknak Pannóniába lett utől

só béjöve'telekor, vitézkedő, 's édes Hazánkat vérrel

foglaló egygyik Magyar nemböl , .melly Kupulonnah

neveztetettí és itten vára - is vólt.

Már 1212. Eszt. a' tüzes próba Könyvben vari

e&lékezete 679. Tzik. n Bubus a' Zothmári Várnak

„ jobbágya perben fogta Kupulon Nemnek jobbá-*

„ gyát , tudni illik Krachint a' lopásért, kiket Bank

K Nádor- Ispány megítélvén, Luger nevezetű Perest-

„ óldó által küldötte Váradra a' praudara, a' hol

,. Krachin hordozván a' tüzes vasat , igaznak találta-'

„ tott. «

Piau>



Prauda Tót szó, igazságot tészen , az azi'küU

dötte Váradra : hogy igazságot szolgáltassanak nékiekt

1234. A* Gróf Károlyiak Levél - Tárában-is emlí

tetik e' következo Jel Levélben: „ András Isten ke*

gyeiméböl Magyar Országnak Királlya , Krisztus min-

}5 den híveinek, kik ezen Levelet látandgyák üdvössé

get az Úr Jesus Krisztusban. Minnyájoknak , mind

a' mostaniaknak, mind az utánnunk következendök-

nek tudtára ezen Levelünk' erejével kívánnyuk adat1

ni : hogy Mi bizonyos föidet Galian nevezetűt. Zoth-

már Vármegyébe, mellyet Mi néhai jó emlékezetű

YpocJie Grófnak sokféle szolgálatiért örökös igazsag

gal adtuk , és a' melly földet maga azon Gróf e*

világbol kimulván, a' maga leányának Katkai nem

ből eredett István Gróf feleségének hagyott, azon

*' Aszszonytol száz Gyrán megvettük, melly földét a*

nevezett Aszszony eladott a* Kopton nemböl eredett

" Gohe fiátol Pétertol sokféle képpen boszszontatván;

" A' melly föidnek az árrában adtok bizonyos földün

ket Zounuh Vármegyében, az Erdohon-tú\. lévo kei-

rűleten fekvot, azon Vármegyének hatalmábol kivé-

vén Scilovas nevezetűt 5o. Gyra pénzekben , és a.

zon földnek birtokában nevezett Aszszonyságot a*

" Mi hívünk Péter Ákos fia áltaíbé-is vezettük, a

*' hátra lévő 5o. Gyrát pedig ezüstben megfizettük*

" Hogy tehát a' nevezett Scilvas földet Mi ulánnunk

" következend0 viszsza ne vehesse, vagy valamelly pat-

varos elperelni ne próbállya, de mindenkor épen i

" és megmozdíthatatlanúl maradgyon, mind a' neve

zett Aszszonyságnál , mind az ő maradekinál , ezen,

H Levelünket adtuk kétszeres petsétünkel örökre meg-

„ erősítve. Költt Urunk születésének 1284. Országlá.

J, sunknak So. Észt. "

A' Vármegye Levél 'Tárában-is illyen íégi Jel*

Levél találtatik felőle:

1267. „Illyés, és Péter, Kaploni nemböl valók,

Vada nevezetű örökös földgyeket eladták Péternek ,

M és Eudusnak, Gróf Eurdungh Simon fiainak. "

Vada
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Ptída puszta (mint fellyebb ) Ombóly mellett fek

szik, és most -is a' Kaptonyi nemnek öröksége.

1278. Andrásnak, Jakó fiának, Kaploni nemböl

lévonek , rettenetes , és vakmero tselekedetét , midün

Hazánknak törvényes , és felkenetett Királlyál buzo

gánnyal megütögette , aztm IV. László Királynak leve

léböl jfranyas- Megyesnek leírásában elöadgyuk , melly

miatt Megyes mellett épített Jákó Várát, és Uradal

mát elvesztette.

1298. Miklós Deák Szállást-adó Ház ( Domus Ho-

spitalariorum) Mesterének, és Keresztes Papok Sz.

István Király Esztergami Szentegyháza Konventjének

Levelében említtetik Nemes férjfiú , Gróf Jakab , Sán

dornak , Kaplion nemböl valónak fia: hogy Mur hely

ségét , Gróf Péternek, Heuzed fiának 3o. Gyrájért

egy esztendore elzálogosította. f

1342. Gróf Pál , Ország Fő-Bírája rlyugtató Le

velet adott öt Gyrákrol Simonnak, Miklósnak, Mihály

nak, és Merhárdnak' Vrdungnak neveztetett András

fiának , mellyeket Zongának neveztetett Péterrel , Pé

ternek (iával ' és Kaplannak neveztetett Pállal, és

Miklóssal eszközlött megbékéllésért nékie fizettek. Wts-

segrádon (&' Víz- Keresztnek nyoltzadjan.

Ezen nemböl több jeles Magyar nemzetségek szár

maztak , a* mint mútattya &' Leleszi Konventben lévő

Osztály - Levél , 18. Kött. melly szerént

lő9ö. Nemes Bagossy Péter Wethéssy Lörincz , és

Miklós , Chomakeozy János , Károly László , András ,

és Jakab , Kaploni nemböl eredeti Nemesek, magva

szakadtt attyok báttya fianak (J'ratris patruelis) »é-

hai Vaday Andrásnak , Feketének neveztctetl Vaday

György fiának jószágai , Vada, Veztnd , Petri , egész

helységekben, Kaplioni , és Embeli rész jószágokban

magok között felosztoiták.

A' Királyi ítélő Udvar által helybe hagyott ága-

ittyok , kár : hogy az esztendok számának jegyzése

nélkül! e'képpen vagyon; , l 0r-



Törsöknek tétetik Kapuloni Nem, és ebbol efé«

idett Kaplyon János, ennek fia Simon, egygyik unó

kája András, a' ki Eurdunghnak neveztetett, és et

töl eredtek Károlyiak, úgy mint Eurdungh András-

hak két fiai valának: Mudus t az az: Medárd, és Kap-

J.onyi Eürdung Simon , Eudushak három fiai , Mihály

Miklós, András, de ezeknek László ± György , és Lö-

irincz fiaiba, hasonlóppen Lászlónak , Eurdungh Simon

fiának Gábor, ét György unokáiba fiú ágon magvok

szakadott; hanem már Károlyinak neveztetett Mihály

nak, Eördungh Simon fiának Bechky Anna feleségé

töl ága szaporodott, ügy mint Lancenak neveztetett

László fiátol lett László fia, ennek fiai: Dienes, SigJ-

mond , László, és János. 'Sigmondtol ismét László

(a' többieket, kiknek fiú ágon magvok szakadott, el

hagyván ) ettöl Ferencz, László, Kristóf, Katalin Beth

len István , Susánna Bethlen Gábor feleségei. Mihály-*

nak második fiátol Bertalantol származnak a' mostani

Gróf Károlyiak faképpen : Bertalannak fia vólt János 3

kitol László, ettöl t'éter., a' ki Wethéssy Margith fe

leségétöl Mihályt , és ez Perényi Ersébeth hitvessétői

Báró Károlyi Mihályt , ez Zsegnyey Borbálátol Báró

Károlyi Lászlót, és ez Báró 5ennyey Ersébettöl Gróf

Sándort, a' ki a' Gróf Barkóc/y Kristinátó! Gróf Fe-

renczet, a' ki Gróf Csáky Kristihátol Gróf Antalt í

és ez Báró Harukker Jósefátol Gróf Károlyi Jósefet

nemzették. i
•

Kaplonyí Jánosnak Simon fiátol második unokája

Vólt Péter, kinek 'Zongának neveztetett Péter fiától

születtettek Lörincz., és Pál fiai, kik Vethéssieknek

Neveztettek ezen külömbséggel : hogy a* Lorincznek

maradék! Mező-Teremrö'l, Pálnak maradéki pedig tsaÍ4

Petésröl írták elő - neveiket (praedicctturh ).

Harmadik unokája vólt Kaplony Jánosnak

kitol nem régen fuí ágon 'elfogyott Chomaköziek

maztak.

/

Kaplyon Simonnak testvér őttse vólt még Péter í

a* kinek Péter fiátol Bagossiak erednek. Jeles tetteit

mind a' négy ágnak helyenként eléadgyuk.

1389'



i399. Kapjony helységet Károlyi László , és An;

drás , Marhárdnak fiai egészszen bírták.

1419. Károlyi Bertalan, László, András, Jáftoí ,

és Jakab benne új Királyi adomány mellett megerősí

tettek , és 1423. birtokában vóltak. . '

i5i8. Báthory György, István, és András ezt - is

az egész Károlyi jószággal felkérték, de birtokába nem

léphettek.

i57«. Vetéssy Jánosnak, Mártonnak, Péternek, és

Lászlónak ,

1625. Vetéssy Kökényesdy Pétérnek benne rész

jószág adatott:

Hogy itten már 1*67. Észt. Monostor vólt; a' Vári

megye Levél - Tárában Dienes Nádor Ispánnak Leve

lében, és alább-is a' Kozeírcfi puszta alatt i3u5 Eszt.

Koplon - Monosturü i'igy 1070. Esztendőben-is émlítte-

tik; de mellyik Szerzeté lehetett? nints kitéve.

Egy rég! kéz íratt , mellyett PéterfFy 9.' Magyar

Egyházy gyülekezet. II. Rész. aöa. lapon elő hoz : hogy

á' Mária - Thali Klastromban régtöl fi gvást tartat tt ,

azt jegyzette felöle : hogy elpusztúlván Lukács Váradi

Püspök i398. megűjjította , és első Remete Sz. Pálról

neveztetett Panlinits Barátoknak által adta , alatta vol

tak Szilágyi Nagyfalú mellett, és más Váradhoz közel

lévő Fügy Nemesek által Sz. Jeromos tiszteletére i335.

állított , és fa' Kalodvai B. Sz. Szüz tiszteletére Arad

Vármegyébe felállítatott KUstfomok;

A' temploma igen régi, úgy mint 1080. Eszt. é-

púltt, és 174o. Eszt. Gróf Károlyi Sándor által mfgúj-

jíttatott , a' mint a* bóltozatott tartó négy Gothussi

munkájú oszlopok, és ezen reá írás bizonyíttya:

A' Templom hajoján :

ánté bts terCentos, atqVe pLetio

seXaglnta eXstlterlM próbat

annos ,, et testatVr LIterá.

t> Asi
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Ast qVis annVs fLoreM rVrsVs

e Deserto retVLIt ? Isia stropha,

síne nota, sensV pLeno pertVLIt.

AB as ;

Hogy Már; VaLék ezer nyóLtzvan esztenDo fVtásábail ,

így Van írVa tanV - LeVéL bizony l ló pontjában.

AZ hányaDIk esztenDöben épÜLék-feL a' porbóL?

K! téVe Van Itt; .VIgyázVa hVzD -ki c' két Vers

sorbóL.

A' Szentség tartó részén fél hóidformára :

VnVs ALeXanDer ítároLJI e seMíne KapLJon

perbene seLeglt slbl sorte faVentibVs astrls.

Az az ': '

Ezt nyVgoVó sjrnak VáLasztá icároLyl sánDor,

KapLonyl Vér Lévén : Maga Vgy Végzette az ég - Is^

1370. László Opoliai Herczeg , Nádor Ispán, és

Kúnok Bírája előtt Szathmár Várossa mellett Keresz

telő Sz. János ünnepének tizenötödjén tartatott /'atli-

már , és Ugotha Vármegyéknek közönséges gyűlésében

Karuly Lászlónak, Simon fiának kérésére, a' Fel-ls-

pány , Szolga, és Eskütt bírák azon hitre, mellyel az

Istennek, és hívségre, mellyel a' Király Úrnak, és a*

Szent Koronának tartóznak , meghiteltetvén vallották :

hogy &' Zopay helység Zathmár Vármegyében vólt >

és légyen a' Kaplony Monostorhoz minden jussal tar

tozandó. Varm. Lev. Tár. , .

A' mostani Templom, valamint a' Szerzetes Atyák

Klastroma Kisztus Urunk születésére szenteltetett, há

rom oltárja vagyon, nagyobb a' született Krisztusnak

dítsöségére, két óldalon Seraf. Ferenc? , és Páduai

Antal Szenteknek tiszteletére.

Déli részen van Kápólnája, mellybe öt grádíttsal varj

lé'ptső, és ottan B- iiz- Szűznek Oltára, alatta pedi

temető-
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tb helye a' Gróf Károlyi nemzetségnek, vasas aj

tóval elrekesztve, &' hová legelsőbben temettetett ve

res részböl mesterségesen készült Koporsóban Gróf Ká

rolyi Sándor ezen Kiastromnak alkotója, utánna Fe-

rencz fia, Antal unokája, Jes Jósef, az unokájának űa,

Koporsójuknak reá írásit I. Részb. heveik alatt eléad-

tuk. Hanem nyugbsznak még itten Ersébetnek Gróf

Károlyi Jósef leánykájának tetemei - is illyen reá írás

sal: „ Gróf Waldsteín Ersébettöl született Gróf Ká-

n rolyi Ersébeth ; Gróf Nogy- Károlyi Károlyi Jósef-

í, nek., 's szüléinek kedveltt leánya, született i5. Nő-

), vemb. 1791- meghólt 22: April. 1795. "

. .Vagyon tíiás halott! bóltozat -is a' Templomnak

hajója alatt , a' hiellybe a" Jeles Károlyi nemzetség

régi eleinek hamvai fek Úsznek, Tsak kettonek a' Ko-

borsó köveinek reá írásit émlitti Bokatz János, mel-

Iyekct o versekben foglal tt ;

1587. Károlyi Lászlónak, a' ki 1575. Békessy Gás

párral szerentsétlenül hadakozott Erdélyben, Báthory

István Vajda ellen ;

Ossa Ládislái sünt hoc sjta pulvere teiTae

Károlyü ; coeli spiritus astra tenet:

Az az :

Károlyi Lászlónak e* föld pora zárja

Csontyait: de 1-elke &' Menynek polgárja.

fagy pedig Ido • száftios iiersbeti í

károLyj LászLónak Vagyon eLhÜLtt testé Lezárva

»' por aLá; Menyben JVst VeVe LeLke féLÜL.

. Károlyi Istvánnak, a' ki Báthory István Len-"

£yel Király táborába ezer Gyalog, Magyarok Kapitán-

nya lévén , azokkal igen vitézül forgatta magát Viel-

koluki megvételében i58o. Eszt. és János nevű Attyá-

val , és Ferencz testvérével égy sirba tettíettététt :

tí



Ecce süli hoc uno post ultima fata sepulchro

Károfidum piacide corpora trina jacent.

Cum genitose duo nati ; virtutibus orbem

Hungariae implerunt. Urna sat ima tr'hus*

Jane Pater, Stephane , et Fraucisce , O! Robiie fra-

trum

Par ; Vos olim suscitet alma Trias.

Az az :

EZ egy bVs ko Lezár két , 's egy testet ; ennek ; " .

ALatta KároLyI liÜLtt tagok pihennek.

AttyáVaL két fUa : híréVeL e' Vérnek

uiLoLt uazánk; 's húr Man egy slrba béférnek,

János Atya, IstVán, Ferentz, e' nyVgtotok

HeLyébŐL Vr Isten köLtse - íeL. porotok.

A' mostani Klastromot építette Gróf Károlyi Sán

dor , a' régi Monostornak omladékjaibol, Telekessy Ist

ván Egri Püspöktől 1713. Eszt. elhányattatására enger-

deiui'/t nyervén.

Már 171i. Eszt. a' Rákóczy támadását közben já

rásával letsilapítván , hogy a' Tiszán túl való kerület

ben terjeszsze jobban a' közönséges Kómái Hitet, &'

mint Csanálos, Majtén , Béitek, Erdőd, úgy Kaplyon

helységeit-is nagy részint külföldi Katolikusokkal meg

szállította, úgy azon Hitnek* nagyobb gyarapítására

hogy Kaplyonba a' Franciskánus Atyákat béhozni

szándékozik, a' Szerzetnek jelentette.

1712. Gyülekezetet tartván Galgóczon a' tarto-

mánybéli elöljárójok Nagy János Atya, a' helyet el

fogadta* és hogy a' Klastrom épfilettyének előmozdí

tója légyen, Debrödy Benedek Atyát Kaplyonba el-

küldötte. Melly

i7i9. Elkészülvén, Gróf Károlyi Sándor- rijjabb

levele álial folyamodott a' Szerzethez , melíy anyai
 

„ lenten
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„ lentett szándékomat elfogadta légyen? melly ajánlások-

„ hoz tartván magamat, azonkívül különös buzgó szere-

„ tettel viseltetvén ezen Sz. Szerzethez, a' Kaplonyi Kias-

„ tromnak építéséhez fogtam, és istenünk segedelmé-

» yel annyira .vittem már : hogy jövő Karátsony nap-

„ jára abban kirendelendő Szerzetes Atyák béjöhetnek.

„ Azért tehát a' mint ezen szándékommal tsupán Iste-

„ nünk Szent Nevének dítsöitésére , és a' közönséges

„ Anya Sz. Egyháznak gyarapítására tzélozom ; úgy

„ ezen kegyes hagyományrol kóltt, és hitves társom

„ által • is megerősített Levelemet ide rekesztve Atya-

n ságtoknak által küldöm, elvárván jóvá hagyásokat,

„ 's viszonyos lekötelezéseiket, és tartandó Kari ének-

„ lésekröl ( Chorus ) 's egyéb Istenes szolgálattyokról

„ kiszabandó szertartásaikat, fiúi buzgósággal marad-

„ ván rendeléseiknek véghez vitelére engedelmes Szer-

„ zeti 'társok ( Confrater). Nagy - Károlyban a8. Má-

„ jusban 1719. Eszt. Gróf Károlyi Sándor, t. k.

A' kegyes hagyományrol .szolló Levél Magyarnyel

ven irva e'képpen vala: ,, Én Nagy • Károlyi Gróf

„ Károlyi Sándor, Felséges Római Tsászár, 's koro-

„ nás Király kegyelmes Urunk Ő Felsége Consilia-

„ riussa, Feld-Marschal Lajdinontya, 's Nemes Szath-

„ már Vármegye Fő - Ispánnya , adom tudtára minde-

„ neknek, a' kiknek illik , ez Levelemnek rendiben:

„ hogy megemlékezvén az .én bóldogúl kimúlt édes

„ eleimnek az néhai Kaplonyi nemzetségböl való ere-

M detéröl , már alkalmas esztendőkkel ez elott elvégez-

M tem vala magamban, Nemes Szathmár Vármegyében,

„ Kaplony nevű falúban lévő megromladozott, és el-

„ pusztúltt Sz. Egyháznak megújjítását , és hajdani

„ Monasteriumnak fel építését ; de mivel az idonek

M mostohasága mind eddig abban akadályt vetett,

„ mostan már Isten o Sz. Felsége közelebb folyt há-

„ borúkat letsendesítvén , és egész hazánknak kevés

i, pihenést engedvén, tovább semmiképpen nem szen-

„ vedhetem , hanem hogy ne tsak romlásábol építtessék

„ fel, de Istennek nagyobb dítsöségére, 's az hívek lel-

H keinek is következendő épületire, ügy az keresztény

,, Hitnek ezen a' földön nagyobb terjedésére , és gya-

,- rapodására lehessen, a' Monasterium-is restabüiál-

W
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,, tassék , melly ámbár bizqnyossan ne tudassák • fel

'tt mitsoda Szerzetbélieké lett légyen hajdon ? mind az

„ által mind magam, 's mind feleségem Tekintetes,

n és Nagyságos Szalai Barkóczy Kristina , az nevezett

n Sz. Egyház mellé, a* Salvator Provinoia-héVi Sera-

n phicus Sz. Ferencz Szerzetén lévő Pater Prancis-

ú canusokhoz viseltetett szeretetünkböl Ő kegyelmek

„ számára egész Klastromnak-is felállítását resalváltuk,

M és elvégeztük, ngy hogy azon Klastromra (melly.

„ már Isten kegyelméböl nagy részint fel - is állítta-

,3 tott ) mint magunk, mint isten kegyelméböl fenn

n maradandó maradékink, és successorink mostani

„ tett fundatiónk szeréat esztendőnként 100o. Hfbrin-:

t'i tokat kész pénzböl , vagy naturalékbol folyó áron

n tartozni fogunk , és maradékunk, úgy suceessorinh-

M' is fognak tartózni exolválni , kivévén véletlen hábo-

v rúknak ideit; kit ha elmúlatnánk, vagy praeseri-

„ ptusink elmúlatnának, praesentióut adatik facultas,

M és plenipotentia nevetett Klastrombéli akkori Syn-

„ dicuz Confrateréneft desumptiójára , hogy uigore

J, hamm az denotátt furi'.lationalis summát, úgy mint

„ ezer Rforintokat az Erdödí Dominiutnnak provcn-

„ tussábol desummáíhassa , és a' Klastrom szuksé-

M gére fordíthassa. , Ezenfelül noha tartozásképpen e-

M gyébbel nem fogtfnk tartozni, de egyéb natura-

n lettből- is kívánunk alamisnáúl succurrálni , és arra,

íij: a' mar.adékink-is intetnsk, még bizonyos kaszáló ré-

„ tet - is fogunk excindáliatni , tűzi fárol • is provide-

n áltatni. ( Következnek rövideden a' Sserzetes A.tyák-

M nak kötelességei) hogy az Gvárdiánsá^ fejállítatván,

n a' Chorus continualtassék , holott pedig a* Chorus^

M cessalaa , a' fundatian,alis summának felével con-

M tentúllassanak. Mint hogy a' Sz. Egyház Krisztusi

„ Urunk születésére dedicaltatott , a' Sz. Pápátol in-

„ dulgentiákat nyervén azon Sz. ünnepekben eszten-

„ donként az egész Magyar nemzetünk eggyességéért.,

„ 's lelki testi tsendessé.géért solennis devotiók tar-

„ tassanak, úgy Sz. Márton i'innepe napján - is , mint

» hogy a' régi levelekböl constál :. hogy- a' régi Afo-

,, nasterium Sz. Márton Püspök tisztességére vójt ál-

„ lítva. Minden héten két két Misét mondani tartoz.-

w zanak , eggyíket a' Kaploní nemzetböl származott ^
.. _, • •* • . ' ..- . , • T
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„ 's bóldogúl kitnúltt híveknek lelkekért ; a' másikat

,, azon nemzetböl álló igazságnak úttyán lévőknek gya-

n rapodásáért, és .vakságban, 's tévelygésben lé/Ők-

M nek Isten kegyelméböl való megtérésekért. Károly-

„ ban Káplányúl egy betsúletes Patert-is adni tartoz-

„ ii.ilv, és midőn publica devotiók szoktanak lenni,

,i annyin, a' mennyin lehetséges, Károlyban Keresz-

„ tel jelen lenni. Datum Károly die 27. Maji, Anno

„ 1719. Gróf Károlyi Sándor. p. h. Barkóczy Kristi-

„ na. p. h.

Mivel pedig ezen kegyes hagyományúi rendeltt

ezer forint a' Szerzetesek élettyek módgyával meg

nem eggyezett: hogy szükséges eleséget magoknak

kész pénzül bévásárolhassanak, újra a' Károlyi Grófi

Házzal megeggyeztek: hogy tsak 3oo. forint fizettes

sen nékiek ruházattyokra , a' többi hagyomány pedig

borúi, gabonáúl, szalonnában, olajban, vajban, fö

zelékben adattassék ki.

Azon Eszt. Ezen kegyes hagyomány Vf. Károly

Tsászárnak helyben hagyásával • is megerositetett, a'

mellyben ezen Szerzetnek az Anya Sz. Egyházhoz , és

a' Hazához mútatott sok érdemei e' képpen elő szám-

láltatnak : ,, Mi tehát az említett Grófnak, és a' Sz'er-

„ zetes Atyáknak alázatos esedezéseket fellyebb írtt

M módon kegyelmesen kihalgatván , és azoknak enged-

„ vén , mint azért, mint pedig ájtatos, 's Felségünk-

„ kel született buzgóságtol, 's ezen Sz. Szerzetnek

„ szerzojéhez Seraf. Sz. Ferenczhez lévő tisztelettöl in-

„ dítatván, azon kívül azon Szerzetnek sok érdemeit

„ tekintvén: midőn azok még a' Törökök igája alatt

„ hoszszas időkben nyögvén, a' Keresztényi lelkeknek

n szüntelen való gondoskodását szíveiken viselték, az

„ Istennek igéjét számtalan üldözések , zaklatások , ke-

M gyetlen verések, tömlötzözések , kínzások, öldöklé-

„ sek között hirdették , és ezeket békesscges tűréssel

„ az Istenért, és a' lelkeknek üdvösségekért szenved-

„ ték , a' felyebb írtt kegyes hagyományt helyben

-. hagytuk- 's a' t. Költt Óstriai Bécs Városunkban

„ 3o. Octob. 1719. Eszt. Károly, t. k. Gróf llléshá-

.. zy Miki is. t. k. ( P. H )

1722.
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1723. Galgóczon tartatott Szerzetes gyülekezetben

a'Kaplyonyi Klastrom annak rendi szerént való Szerze,

tes gyülekezetnek ( Conventus ) megesmért-tett, és

oda Gvárgyiánnak Borich Uábor rendeltetett.

1 73 'f. É* következo három Eszt. a' bőltselkedo .

a' józan , és a' vallásbéi' tudományok itten tanítanak

Spányi Mihály , és fap Lőrincz Taníto Atyák által.

Építtetett pedig ezen Klastrom négy szegelet for-

mára. két emeletre , 18. Papi hajlékot, egy ebédlői

nagyobb szobát foglalván magában. Az udvara , és

a' kertye tágas, konyhára való zöldségekkel, '« mini

denféle veteményekkel bővelkedő.

A' Klastromnak Elöljárói ezek vóltak :

Eszt.

1719. Móra Bal.ís.

1720.. Rotly Páter , egyszer'smind Tartománybe'U

Elöljáró. ' "

1721. Snyava Narciss-

1722. Borich Gábor első Gvárgyián.

172 í|. Seb»styény Márton.

Í7*5. Sükosd Joakim,.

1736. CsisíT Máthé.

17*7. Terenyey Kapistrán.

1728. Györy Ferencz.

1729. Fö.czén Szerencsés. (Fortunatus)

i?3o. Csiszer Máthé.

i^Si. Tarenyey Kapistrán.

1733. Olasz Remig.

1734. Terenyey Kapistrán.

i?35. Pap Loriacz.

1746. Terenyey Kapistrán.

1737. Ladislaides Pál.

174i • Kovács Orbán.

1742. Mándly Miklós.

1743. Szent- Királyi Imre.

'744. Ró'sa Jaczint

1 70. Csapó Florentin.

1746. Kmollr Modeit.

1743. Ledl Ágoston.

ti -»749'
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175 1, Kriston Filep.

1752. Geskovich Péter.

1753. Budiáss Máthé.

1755. Hoszúmezey Demeter.

1756. Taródfay Tamás.

1757. Benyó Jósef. •

1758. Badzey Sándor.

1739. Hihalmy Athanás,

i 760. Sárváry János.

Í763. Chífáry Miklól.

1764. Farkas Jakab, nevezetes férjfid. 1757. Ká

rolyi Levas Seregének Tábori Papja, és

Gróf Károlyi Jósef Fo-Ispánynak neve

lője vala. l. Rész. $. 16i.

1765. Dudás Máthé.

1766. Muharay Ferencz.

1769. Kanyó Jakab.

1770. Langa Márton.

1772. Nyers Miklos.

1773. Álly Sámuel,

1775. Tek György.

1776. Kosztolányi Sándor.

1777' Gáspár Ferencz.

178o. Tek György.

1783. Kovács Ádám.

1784. Kosztolányi Sándor,

1785. Gyurtsánszky Bálint.

1792. Ráb Leopold.

'797- Volpath Jeremiiás.

180o. Sinczky Ferencz.

1802. Likler Modest.

1805. Királyi Ferencz,

1806. Csimány Didák, a' ki most - is az.

§. 36. Kozdrdi puszta, régenten Kosarnak, &'

Kamaraktól neveztetett.

i335. Népes helység vólt, Kaplan Monosturának,

Károly, Bobald , és Tubul - teleke helységeknek ha-

tári között feküdött, a' Váradi Káptalan el0tt Péter,

Sámsoni Mihálynak fia felét zálogban vetette Miklós-

ttak, Simonnak, Mihálynak, Marhárdnak, Urdungnak

. . nevez-
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neveztetett András fiainak , Györgynek , és Demeter-

nek Eudus fiainak , és Mártonnak Péter fiának 20.

kissebb Gyrákért, mindemket 5q. garassával , és négy

pénzes Gyrákért , mindeniket tíz pénzével számlálván

három esztendőre ollyan kötéssel : hegy ha &' kisza

bott időre ki nem váttaná , azonnal két annyiban ma-

rasztaltasson. Költt Sz. Márton Hit-valló nyolczadján.

§. 37- Kdtmand, régenten Kqmyn . Kamond ,

Sváb falú, földes Ura Gróf Károlyi Uraság , lakóssai

Katolikusok , szorgalmatos gazdák, még az aszssonyi

nem • is minden mezei munkát , még a' kaszálást is a*

férjfival egyenlően viszi; Templomok, és Megyéi Pa

pi házok a' helység kozepin , mostani Megyés Papjok

Rendlsteiner Jósef; határja fekete föld, mindennémű

termést bőven ád, jó dohányt • is terem, éppen a'

Nagy - Láp óldalan fekszik, és ez okon szénája elég

van, ]ó lóvakat, és teheneket tartanak , erdeje minden

gazdának , és az Uraságnak-is különös, midőn a' Krasz-

na vze kiönt , ár vizet-is szenved , de a* szántó meze

jét nem éri, szölője - is vagyon lapos sík földön, azért

a' bora savanyú, nádot bovségesen vághat a' lápon,

és csikoi, halat foghat, határoztatik a' Kaplonyi, Ká

rolyi, Csanálossi, és Börvelyi határokkal.

1392. Kamynnak neveztetett, és az Erdődi ke

rülethez Balk , és Dragh Mármarossi FŐ - Ispányok el

foglalták.

1 41 3. Rosályi Miklós , és Jakab, Kúnnak nevez

tetett Lukácsnak fiai ,

1424. 1428. Báthory nemzetségek bírták, a' hol

jok károkat tettek nékie , Lan.cz, Bertalan, Jakab, De-

nieier , és János Kárólyrol neveztetett Nemesek.

1427- Gachály Lászlónak Eleus fiának része Ku-

sali Jakch Mihálytói , és Lászlótol, Jakch Istvánnak

fiaitol. Gachály Tamásnak, Tamás fiának oda ítéltei

tett , és az erdeje megbetsülteteU.

546%
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1462. Báthory Andrásnak , Istvánnak, Lászlónak,

fáinak , és Miklósnak benne rész jószág -

1614. Az Ecsedi Uradalom midon a' Királyi Fis-

kus részére elfpgtáltatott , Báthory Istvánnak végső

Rendeléséböl, Zabó Jánosnak itten egy telek, és K.O-

vách Mártonnak-is egjy telek &' Királyi Biztosok által —

1634. Czéglédy Istvánnak, és Jánosnak benne 8.

telek Királyi adománnyal adatott. i

Az után az Ecsedi Várhoz Bethlenek , és Rákó-

cziak által bíratott, míg- nem pártos II. Rákóczy Fe-

rencznek hívségtelensége által Királyi adománnyal Gróf

Károlyi házra szállott; a' mint Éescdnek leírásában

eléadgyuk.

§. 38. Borvely , régenten Berve , Bervej , Refor

matus lakosokkal boven megrakatott Magyar falú, szé

lessen elterjedett lápja vagyon, a' hol nádat kívánsága

szerént vághat, szénát elegendőt tsinálhat , terméseit

Károlyba közel jó pénzen eladhattya, tsíkot, halat

foghat , mivel a' Kraszna vize ;i* lápját majd minden

esztendőben megmossa. Ez előtt, szarvasok, Őzek, és

vad sertések laktak benne, &' szántó földgye igen ter

mékeny, szép Temploma vagyon a' helység közepén,

a' határnak fekvése egyenes, és fekete föld, erdeje -is

vagyon tsupa vad körtvély fákbol álló , egészszen Gróf

Károlyi ház bírja, mellynek vad sertéses kerített er

dőböl álló kertyében több számú vad sertések fajza-

nak , és neveltetnek; a' lakósok minnyájan lovakat

tartanak. i i

Hajdanába vólt Guth- Keled nemzetségé, melly-

töl származottak bírták, úgy mint: i3yz, Buttkay Pé

ter, Pálnak fia.

1417. Felosztották magok között Buttkay,, Bátho

ry , és Bervey , mint egy torsökbol , Guth - Keledtol

származott ágak.
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Azon Eszt. Buttkay Mihály, és Péter magok ré

szeket Báthory Andrásnak örökösön eladták.

142o.. Károlyi András, Jakab, és László ottan vá.

mot állítottak , ellent mondván Jánossy Bálint, a' ki

Kántoritak neveztetett.

142i. Márky nemzetség- is bírt benne rész jószá

got , melly Buttkaíval egy torsokbol származott.

Egész Bervei helységet magok között felosz

tották, Pál Mester, Buttkay Miklósnak fia, János Ist

vánnak, más János, és Loránd Buttkai Widnek fiai.

Azon Eszt. határja Vo&sian , és Gdva helységek-,

tol megkülömböztetett.

143o. A' Nádor - Ispánnak ítélete mellett, Ráskay

Istvánnak , László Vid fia fiának , a' ki Burkaival egy

nemböl származott, rész jószága törvényesen elfoglal

tatott. Geugler Jánosnak Kassai Polgárnak részére az

o megvéreztetéséért , úgy mint 35- jobbágyi telek, kő-i

bol épített Anya Templommal, toronnyal, és temeto

hellyel, szántóföldekkel, egy mértfoldnyire hoszszú ,

és széles , Eger , Nyaras , Csókás , Thókerek , Ager-

'do , -Merkyochere , Zepenrezteve nevezetű, és a' falú

végén lévő Diósberek erdőkkel, Karacznya szigettel ,

a' hol régemen Zigít vár vólt, halas tavakkal 3ooo.

tanyára, retekkel, és a' Bervei vámmal; hogy a' ki

vállásig nevezett Kassai Polgár törvényes birságban ,

és Gara Miklós Nádor- Ispán birságos részében bírják.

A' melly foglaló Levélböl kitettzik: hogy hajdanában

a' Börvtlyi szigetben vár vólt, mellyröl Bell Mátyás-

is kéz írattyában emlékezik, és Börvelyt még. a' Hun-

nusok által épített Főldvárnak nevezi.

1461. Petri Dersy Gergely, Ágoston, és Péter,

1469. Bottka András Bervei rész jószágban Kirá

lyi adomány mellett béiktattak,;

1480. Ráskay Jánosnak, és Balásnak rész jószág

tenne ,

1489.



1489. Bátliory Andrásnak ,

*i5i7- Báthory Györgynek egész helység új Kirá

lyi adománnyal adatni.

1609. Berzy LSrincznek , Csókás, máskép Illosvay

Barbély Péternek , és Pribék Pálnak 3o. darab szántó

föld hív szolgálattyokért Gróf Báthory István által ha-

gyatott, és

1614. Ezen rendelését az Ecsedi Uradalomnak Ki

rályi részre letv elfoglalásnak alkalmatosságával &' Ki

rályi Biztosok-is megerosítették.

Az után Börvelynek azon birtokossal vóltak, &' kik

az Ecsedi Uradalomnak, úgy mint Bethlen , Rákóczy,

' és Gróf Károlyiak.

V

§. S9. Csanálos a' Vadai pusztának szomszédsá

gában Svábi kerületböl kivándorloit Katolikus Német

főbb igyekezető , és szorgalmatos szántó veto lakósok*

kai megszálított népes falú , Gróf Károlyi háznak

örökje , a' földgyek mivel fekete , munkájok után min

denféle gabonát, és termést ád , szériája-is igen ja

terem , meilytől a' lovai frissek , a' teheneik pedig

igen tejesek, homok földgye-is vagyon, de ez -is ele

gend0 rozsot ád; a' Templomjok szép, a' Megyés Pa

pi házok-is tsinos , mostani Megyés Papjok Kramer

Mihály, erdeje minden gazdának külön van, de azt

pusztítani nem szabad; ha valamellyik a' I kó ok köz.

üül kárba esett , az olly' szerentsétlent a' többiek e-

gyenlő . erovel felsegítik. Szolőjek is vagyon, de mi

vel lapos helyen fekszik , ámbátor bőven terem , a' b0«

rok savanyú , és inkább válagatott gyümöltsökkél ked

veskednek szölős kertyeik. Határoztatik Kálmandaly

Károllyal, Vadával s Válajjal , Börvellyel, é* &.' Pór-

házi pusztával.

1423. Már Károlyiak bírták.

i5i8. Báthory György, István, és András fel*

kérték vólt, de birtokába nem léphettek.

1576. Bognár Pálnak, és feleségének ReZegey Art-

nának benae rész jószág; adatott'

$. 40.
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§. 4o. Van Csanalossi pusta-is, melly

172o. Vékony János Kapitánynak VI. Károly ísá-

S ár által ajándékoztatott , kinek érdemeit Zemplén

Vármegyének Ieirásában előadtuk.
'- •

Csahálossi , és Ónadi puszták Kis - Rhédéi

Ithédey Lászlónak, és Adámnak Királyi adománnyal

újra adattak.

§; '4i. Vállaj Postá, homokon építtetett helység;

lakóssai Római Katolikus Svábok, jó rendet tartók,

szép Templomok, Megyés Papjok Spanrafft Pál , föl

des Ura a' Gróf Károlyi ház, mellynek itt majorsága,

udvar, ser, és pálinka fözo háza. Nagyobb része a'

határjának homok., de a' gazdáknak serénységek áltaL

termékeny, szénájok elegende, minden gazdának te.

leke után szakasz erdeje , és szöleje van a' homok

dombokon , határoztatik Puszta - Teremmel.

Regemen Eleus Mester , az után Kusalyi Jakob

bírta.

1423. Vállaj helységnek egy része Bátho'ry István

nak , Benedeknek , Tamásnak, 'Mihálynak, és Berta

lannak Királyi adománnyal adatott.

1427. Elítéltetett egy részben Mihálytol , és Lász

lótol , Kusalyi Jakch István fiaitol, és oda ítéltetett

Tamásnak, Gachály Tamás fiának, mint néhai Lász

lónak Kliens fiának öröksége, és erdeji-is határ tiá.'

nyásokkal megkülömböztettek.

1428. Báthoriak magok részeiket bírták. ,-

143o. Báthory Miklósnak, Berecz fiának részéé

az o rokoni líj Királyi adománnyal felkérték.

1468. Báthory András, István , Lászlói Pál, éí

Miklós Valaji részekkel osztozkodtak.

1614. Sipos Györgynek benne egy Nemés ülé*

KJiályi helybe hagyással adatott.

$• 4*



5 42- Mérk elegyes falú. Határja. éjszakra Fá-

bSántiáza, delre Válaj , keletre az fccsedi láp, nyú-

gotra Puszta - Terem , mellyről §. 27. emlékeztünk.

Magyar lakósssai Reformátusok , kiknek Templomjuk,

és Papjok van, a' Svábok Római Katolikusok a' Vaj-

laji Megyés Paphoz tartoznak , az Otosz'oknak van

ugyan Templomok , de Fábiánházára járnak. A' mint

mindenkor az Ecsedi Uradalomhoz tartozott , 's vele

egy Urat esmért A úgy most-is Ecsedriek földes Ura a'

Gróf Károlyi ház bírja. Fbldgye homok , jó búzát , és

rozsot terem, szép, és hasznos erdeje, Nyíri szöloje,

kaszálója elég. Vásáros helyé Károly, Báthor, és

Szalhmár.

§. 43. Szalmad falú. Szomszédja keletröl Ert-

csencs . éjszakrol, 's nyugotrol Gelse, délröl Miháldi

Szabólcs Vármegyébe. ILakossai eggyesúltt Görög Hi-

tüek , Templomjok, Papjok nintsen, földgye sivatag

homok , rozsnál tengerinél egyebet nem terem , kaszá--

lója nihts , azért a' lakósok szegé'nyek. Piatzozása

Debreczen. Birtokossal: Zsiday Pál, Molnár György,

Kulin Ádám, és Pál, Gróf Kállai János, Hetey Mi

hály, és Miklósné.

Régenten a' Gelsey nemzetség bírta.

1499. Mághy Pálnak benne rész jószág Királyi

adománnyal adatott.

/

§. 44. Encaerts. Pars-Encsensnefc mondatik : hogy

*' Szabólcsitól megkülömböztessék , mivel egy része

ázcn Vármegyébe fekszik. Magyar falú , a' Száthmári

részt 2ahathy ^Mihály özvegye bírja. Lakossai Refor

mátusok , és Ó-Hitűek, mind a' két rendbélieknek-

Templomok fábol épfiltt, és Papjok helyben, határjaí

homok dombokból , 's közöttök Zsombékos helyekb&í

áll , rozsnál , és kevés tengerinél egyebet nem terem.-

Erdeje meglehetos kiterjedésű ., de faja tsák tűz'rtf

Való.

I4i5. 1428. Báthory nemzetség bírta;

143o. Báthory Miklósnak , Berecz fianak magvd

szakadtával a' része János , András , és Lewkes .-t.ttyy .

szállott.



1614. Vetéwy Lászlónak t

1 638. Király Daróczy Debreczenyi Tamásnak.

1656. Ghiczey Gábornak.

16<í6. Ramochaházy Györgynek, benne rész j6&

s»ág, •

1697. Báró Károlyi Istvánnak, és Sándornak e-

gész helység Királyi adománnyal adatott.

§. 45« Nyír • Vasvári , a' Nagy - Károlyból Kas-

sára , Tokajba , és Egerbe vezet0 Ország - út mentibe

épültt Orosz falú. Határoztatik Nyír - Bál borral ,. és

Puszta -Teremmel. Lakossai Katolikusok , és Oroszoké

Ezeknek régi Templomjuk , 's Papjok helyben , ama

zoknak új Templomot Luby Károly Királyi Tanátso*

épitett, melly Vallajnak filiája. Birtokossal nevezett

Luby Károlynak örzegye , és Péchy Antal. Van szép

erdeje, szölos kertye , Bátor * Szalka , Bákta , Károly

Vásáros helye.

1371. Perényi Pál , Miklósnak Miklós fiának fia

azt állította: hogy az ő eleji Zepse föidgyét Vasvári

hely égért Kántornak nevezetett Berecz elejével, ügy

mint Kárászy Miklóssal, és Sándorral eltserélték vólna.

1430. Egy rétzét Báthory nemzetség,

146o. Más részét Hódaszi Kántor LUcza Királyi

adománnyal felkérték, a' hol Vasvári Réíh pusztának

neveztetik.

1455. Vethéísy Miklósnak í

i5i9. Zéthényi Fodor Imrének rész adatott benne*

1554. Perényi Mihály Vasvárinak harmad részét

Kákonyi Jánosnak , és feleségének Sárközy Borbálának

örökösön eladta a' Jászai Konvent előtt.

1 502. Almássy Ádám egy Nemes ülést, és négy

telket, és Vitkay Szikszay János,

1609. Possay Sigmond ,

1627. Debreczenyi Tamás, és feleségé Tarjányi

Margit benne részt ,

1 633. Badaloi Bálintffy Waszily ezen helységnek

felét,

1635;
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16$5. Barkóczy László a' többi részét Királyi ado

mánnyal nyerték.

§. 46. Baromiak puszta mellette , meljyet

143i. Báthori István Vasvárihoz foglaltt , a' Ba-

gossiak pedig, Károlyiak, és Vetésssiek magokénak

lenni állították.

1499. Mághy Pálnak Királyi adománnyal adatott.

$. 47. Fábiánháza, elegyes Magyar Orosz falú,

földes Ura a' Gróf Károlyi Uraság; lakoísai Reformá

tus Magyaroki és eggyeiúltt Oroszok , mind a' kett0

nek Temploma , Papja, földgye homok, dombos , |jó

gabonát •, kendert, réttye néhol sovány füvet terem.

Nyíri szöloje most növekedik , tűzi fája, vizi malma.

Vásáros helye Nagy - Károly , Máthé - Szalka , és Bá-

thor.

Hajdanában Fábián nemzetségé vólt, melytől vet

te nevezetét, de ennek magva szakadván ,

1422. Báthory István , Janosnak fia, és más Ist

ván , Zaniszlónak fia felkérték , és az ficscdi Urada

lomhoz tsatolták, azolta azon földes Urakát esmérte ,

kik az Ecsedi várat bírták.

1427, Határjai Gebetül, Csáholytol megkülömböz-

tettek, a' nevezett Báthoriak, és Gháholy János, ét

László Istvánnak fiai között:

i/po. Báthory Miklósnak , Berécz fiának maradé

ka nem lévén , annak része a* fiú ágon lévő atyafiat

nak adatott. . ., • •

§. 48. Ecsed, Nágy-Éesed Mezo -Város , a' Iája-

nak szélin , nagyobb része a' Gróf Károlyi házé , ha

nem a' Domrády , Katona , Irinyi , Vitkay , Beleznay ,

Gsanády , Sághy , Verebélyi , Császy , Csomay, Kell"

sy, és Eötvös Nemzetségeknek-is van benne egy egy

Nemes ülések. Határoztátik : Sz. Mártonnal, Börveí-

lyel , Tyukoddal, Porcsalmával , Kocsordál , Cháhély ,

és Kis -Ecsedi pusztákkal, hánt, és hordott földre vari

\ j& építve
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építve a' lápon nagy munkával, melly onnét -is kífet

'szik : hogy a' midőn most nem régibe a* tartomány

nak fundamentumát letették , a' mélységben színnel a'

láppal azon ép Zsombékokat találtak. Noha igen szo

ros helyre szoríttatott , de nagyon népes, és felette sü-

rüek benne a' házak. Népességének föbb oka az : hogy

149o. Észt. Báthory Andrástol adatott szabadsági leve

lek szerént, az Uraságnak semmi egyéb szolgálatot

nem tettek, tsak egy Vonás forintot űzetnek fejenkiüt,

melly 5i. krajczárt tészen. E' mellett a' tűzi rendtar

tásra vigyázni , a' vár korul lévő folyásokon a' jeget

vágni , a' midőn a' külső Fejedelmeknek Követtyei a'

varnak látogatására jöttek, a' város kapuja előtt fegy.

veres kézzel állani tartoztak. Mert ez előtt kofalakkal

kerített város vólt, záros kapuval, melly előtt . széles

sen kiterjedett folyás , elotte az első erősségek , strá-

zsa házak, és vigyázatra tsinált dombok valának , és

oda-is tsak a' hídon lehetett menni. Lakossal nagyobb

részint Reformátusok, kevesen Katolikusok. a' halára

tsupán tsak lápbol áll, és a' mid0n a' Szamos, és

Kraszna vizek kiöntenek , a' víznél egyebet látni nem

lehet. Nádja, hala, tsíkja, és szénája boven vagyon,

és a' lápon egy nagy kerek tó , mellybol a' víz soha

ki nem apad, de mindenkor egyenlő mértékben t-i al

talik , benne vad madarak, úgy halak, és tsíkok nngy

sokasággal laknak. Vannak a' lápnak Éger. fás, fűz,

és rekettyés helyei • is, mellyé ket tsak akkor lehet hasz

nálni , midőn a' láp keményen megfagy , külömbben

itten járni nem lehet. Ennek előtte vad sertéseknek,

és őzeknek lak helye vólt, «e már azok igen ritkán ta

láltatnak, miv«l ennek a' lápnak próbált leszivárogtatása

után, az láp a' földhez ragadott, és a' reá jönni szokott

víz azt, mint elébb,.fel nem emelheti, mellyen-is .úgy

lehetett járni , mint a' hajló deszkán, minden leszaka

dás félelme nélkül. • '*

Ama nevezetes vára pedig, mellyröl Hazánk tör

téneteinek íróji mint megvehetetlenről emlékeznek, a*

Kraszna vízének szigettyébe építtetett s a' mint látszik,

négy szegeietre, sántzai termés kövekkel, és téglák*

kai vóltak megerősítve. Ecsed felöl való óldalán , és

•z elftő kapuja előtt egy nagy meszsaire látó domb

vólt
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vólt tsinálva , a' melly most - is a' mnga valóságában

fent áll, a' várbol nagy kimeno sántz vólt, onnét a'

második kapura kimenetel , mellynek mosc-is fen álló

talai kemény erősséget mutatnak. Ezen kapu előtt szé-

lesieu etterjedett mindenkori víz folyás volt, és ezen

híd állott, mellynek labai nem régen kiásatván , a' ré

giségnek miatta igen feketévé váltak, és felette meg

keményedtek, azért is belölök az ahcz értő mesterem

berek szép munkákat tettek. üzen tón által jővén a'

a^ város felé, egy szigetben állott a' Templom 4 melly

most is fenn vagyon , éi az elott sántz lévén , a' város

Üloi hídon kellett abba járni, a' hajdani várnak pedig

tsak némelly leomladozott falai látszatnak, minden sán-

•tzai, és azokban vólt épületek leiévén döntve, tsak szo*

morú omladékokat mútatnak.

Hogy az Ecsedi lápon már a* Magyarok béjöve-

telével erősség állott fenn, és Saruvárnak neveztetett^

arrol Béla Királynak levelesse bizonyságot tészen sí.

Tzik. és a' helyét - is az utóbbi várhoz közel I. Rész.

$. 87. megírtuk.

Istvánffy 22. Könyv. aZ utóbbi várat úgy írja - 10 :

M hogy az temérdek szélességű , és mélységű tavak

M között fekszik, hév vizekkel úgy körül vétetve;

M hogy azok akár melly télnek, és hidegnek kemény-

,, ségével meg nem fagy laltatnak; "

i a 17. Enclied helységnek már a* tüzss próba

Könyvben emlékezete vagyon , a' mint Szathmár Vá

rossa leírásában a"* Várbéli Kapitányok között I. Rész.

5-' 171- előadtuk.

i3á5. I. Károly Király Jánosnak, Andrásnak,

L5rincznek , Miklósnak , és Lewkesnek , Bátor Berecz,

Guthkeíed nemböl származott András fia fiainak,

Kche't helységét Királyi adománnyal ajándékozta, és

megengedte azon Guthkeíed nemböl szárma2ott% , Nt"-

messeknek: „ hogy az Ecsedi réteken, vagy is *av. k

M közölt várat építhessenek , melly az ö Királyhoz, és

,, Sz. Koronához mutatott tzeplőtelen hfvségektöl Hyw-

1f stegh várának neveztessék. ** De «aen nevezetét a'
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közel fekvo Eesed helysége miatt elvesztette, és tsak

Mcsedi várnak neveztetett. I. Rész. §. 37.

1420. 1425. Sár,vár • Monostorával , és--Sz. Már

tonnal Báthoriák bírták , és már akkor Keseden vár

entlíttetik.

#

1427. Kescdnek határi , mellyet akkor Báthory

István Jánosnak , és más István Zaniszlónak üai bir-

tak , megkülöaiböztettek Gebétöl, és Cháholytol , mel-

Iveknek Cháholy János , és László, Istvannak üai bir

tokában vóltak.

143o. A' magva szakadt Báthory Miklósnak, Be-

recz fiának részét Báthory atyafiak felkérték.

1492. Micsoda nagy költséggel erosítette meg ?

és meszsze terjedo pinczékkel bovítette az Ecsedi vá

rat Báthory András ? micsoda felül írást hagyott em

lékezetül ? f. Rész. §. 146. megírtuk.

i5u). Báthoriak , fiú ágon léendo magvok szakad-

iával , 11- Lajos Királynak reá állásával Rozgonyi Ist

vánt az Ecsedi Uradalomba örökösöknek fogadták. I.

Rész. §. 147-

i53o. Zápolya János a' várat hatalmába vette ,

mert Nádasdy Tamásnak ezeket írta : „ Leveledet vet-

„ tűk , a' mellybe irod : hogy a' Németek Boldogkeö

n várának ostromátél elszaladtak , örömestebb értettük

„ vólna : ha őket tovább kergettétek vólna , de mivel

„ az akaratunkat tovább érteni kívánod, á.' mi akara-

„ ratunk az : hogy Nagy Gáspárt az Ecsedi várnak

M örizetére száz válogatott lovasokkal hagyván. Te

„ minden hadaiddal a' Mi Felsdgünkhez éjjel, nappal

M siess , ottan bovebb rendelést fogsz venni , mit kel-

„ lessék tselekednied? külömben ne tselekedjél. Kőltt

M Budán Sz László Király napján, i53o. Eszt. János

„ Király. t. k.

Volt-is Zápolya Jánosnak, és fiának hatalmában

mind addig, még

r56i-
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lőfíi. Azon várnak örökössél, és birtokossal Bá

thory Miklóst a' báttya Bandi ( Bonaventura ) a' vár

ral eggyütt viszsza húzta, a' Ferdinánd Király hűsé

gére.

i562. Egy hiteles kézi íratt írja: hogy 'midőn a'

Törökök Szathmár Vármegyét tűzzel, vassal pusztítot

ták , akkor az Ecsedi várnak Mikes Mihály Kapitán

nya vala, kinek testvérét elfogván, a' Törökök azzal

fenyegették Mikes Mihály Kapitányt, hogy ha a' vá

rat fel nem adgya , ők a' legkínossabb halálnak ne

mével ez életböl kivégzik az ő testvérét. Hogy tehát

a' Törökök el0tt mentsége lehessem , és azoknak dü-

hösségétöl a' testvére ment légyen , a' várbéli Kapi

tányság elvétetett töle, és

i

Azon Eszt. Székely Antal Ecsednél 5ooo. Kato

náival táborozott, midőn a' Törökök Zápolya hadaival

Szathmár várát keményen ostromlatták , és nem tsak

elegendő puska port vitt a' várat őrzo katonáknak, de

az ostromtol -is szerentsésen megmentette. Istvánffy

ai. Könyv.

i56i. Hogy Szirmay Lajos össeinknek rokona vólt

az Ecsedi várnak Kapitánnya holtaiglan, az több leve

leinkbőt ki tetszik, kivált a' hol azon Szirmay Lajost

Ecsedi vár Kapitánnyál az ostrom alatt mutaton hív

serénységéért 1667. Eszt. Báthory Miklós Ország Fő-

Bírája Száraz - Bereki jószággal Szathmár Vármegyébe

megajándékozta.

1564. .Maga Zápelya János •"Sigmond 16. ezerböl

álló táborával Ecsedet megszállotta, ds Báthory Mik

lós Ferdinánd Királynak híve fenyegetését minden fé

lelem, és tartózkodás nélkfil megvetette annyira: hogy

lakadalmi mulatságában, mellyt katonái közzfil vala

kinek tartott, sem magát, sens a' vendégeket az ostrom

nem akadályoztatta , és ebbol-is a' várnak erőssége ki

tetszik. E/.ek Istvánffynak 22. Könyv, szavai ; de ezen

lakadalmaskodó vitéz Szirmay Lajos akkor - is a' vár

nak Kapitánnya vala, a' mint ezt a' Szárpzbeiki jó

szágáról költt levelének hátára felírta illyen képpen;

» Lagzi-



„ Lagzimat tartottam akkor Body Borka aszonial, né-

u hai Cluanadi Pewspeog, és Beregzazi Pelebanüs hu-

„ gaval, kemennien ittunk, mint a' Pereeny Teoreo.

M kek , es tanzoltunk, Kegielmes Uram mindenkor biz-

n tatvan engemet; Zyrmay Lajos eleül jar , Erdeely

n had vijjon bar , melire en is egizereebe feleleek :

„ Magiar Magtart rontia hat, baar teobb esze volna

n mar, es ez Kegielines Uramnak felette meg tetzveen,

„ Janos Kiraü fianak meg izenee t es neekem meg ada

M ezen jozagamat. "

1 565. Ezen ostromot nem sokára követte a* hé-

kesség, mellynek kötésébe I. Ferdinánd Király olly

nagyra betsülie i£c*ed várát: hogy János Sigmondnak

iel-iö Magyar Országba mindeneket által engedvén ,

tsak Ecsedet kívánta kikötni , és hogy a' Királyi neve

zetről lemondana.

1607. Ecsed várába a' gonosz lélek mag* szem-

fényveaztésen tette , kövekkel hajigálván az embereket,

és 4z ételeket eltserélvén, Závodszky Nappaló- '

Kpnyv.

1608. Midon az Országnak erosségeit Naprágy De

meter Püspök a' Német birodalmi rendek elott elo szám

lál a , Ücsfüeí első karba helyheztette, melly az Or

szág által is nagyon megerössíttetett. (5. Tiiiv. Tzik.

i6ii3. 8. Törv* Tzik- Báthory Gábor Fejedelem

iószáginak ingyen való munkáji az ő fieaedi várához

Lvdítauak.

1614 Gróf Báthory Istvánnak hagyományossaí :

Csoknay Benedek , Possay Sigmond , Macskásy Mi-

fcály , Csorvászy Tamás, V«téssy László, Apáthy Mi

hály, Chomaközy Péter, Ankreyter Mihály hív szoU

gája, Hdgymássy István, Kiss Lörincz, Kovács Már

ton , Kerekes Benedek, László Boldisár , Vitkay Mi-

hály, éi Zénássy Mihály, a' Királyi biztosoknak hely

ben hagyásával egy egy Nemes ülést Ecseden nyert

tek , a' vár pedig a' Király részére elfoglaltatott.

1618.
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1618, a5. Tdrv. Tzik. Báthory András , Nádasdy

Katalin , Drugeth György felesége , és Wárday Kata

lin hozzá just tartottak, azért annak megvisgálátára

Nádor Ispány rendeltetett.

162i. Az Országnak Szentséges Koronája Bethlen

Cábor által Ecsed várába hurtzoltatott , és ottan őriz

tetett. i

1624. Bethlen Gábornak Királyi adománnyal az

Ecsedi vár, és Uradalom adatott.

1627. 1 653. Iktári Bethlen István t ét Péter benn*

béiktattak.

Az Ecsedi Uradalomhoz akkor ezek tartoztak:

Az Ecsedi vár, Kis Ecsed, Fábiánháza, Ecsed Szent-

Márton, Merk, Vallaj, Szoldobágy, Bervej, Kálmand,

Terem' Vasvári, Majtén, Gilvács , Tagy • Nemessi

Udvarhellyel, Töke - Terebes , Szent - Miklós , Dob,

Nagy-Sadány, Ombod , Amacz, Krassó , Tarpa , Pe-

nige , Matócz , Nabrád , Geberjén , Orofzi, Kis-Námén,

Kölese, Cseke, Rtcse , Udvari, Gyügye, Csáhócz ,

Nagy- Szekeres, Sikárló, iloba, Sebespatak, Bucsák ,

Bartfalva , Apa, Monostor, Alsó- Misztótfalú , Zanisz-

ló . Kenéz, Madaráz , Gyarmath mező varos, Sárköz,

Lápos - Bánya, Görbed, Berencze , Jósefháza, Lipó ,

Borhida egész helységek. Encsencs, Domahfda, Ökő-

ritó , Porcsalma, Kis- Ar, Abrámíklva , máskép Abrám,

rész jószágok. Aranyai • Megyes mező Tárolnak fele

Szathmár Vá: megyébe. Báthor mezo város , egy ré

szint Szathmárba , más részint Zabolcs Vármegyébe

fekvo. Pócs , Bakta , Lordntháza , Gyulaj , Lugas ,

Tévh, Királytelke, Vencsellő , Tímár, Bőd, Kis-Falud,

Nagy-Létha, Pród , Tedej , Levelek egéíz helységek,

Böszörnncny mező város , Nyir - Egyháza , Nyír - Fe-

jértó, Rakomaz, Szent Mihály , Nyir-Adony rész jószá

gok Szabólcs Vármegyébe , Cíetfalván rész jószág Be-

regbe, Gyöngyös nvzö város Hevesbe, Szikszón négy

szölő Abaújba, Aszalón szölő Borsódba, mind az Ecse

di várnak részei

. ' ^

1Í53.



1633. Badalai Bálíntffy Vaszilynak hív szolgáUattyá-

ért Ecscden egy Nemes ülést Bethlen István . és Pé

ter vallották.

16/|5. III. Ferdinánd Császár, és I. RóktSczy György

között köttetett Linczi egygyezésben , Ecsed vára, és

Uradalom, a' huzzá tartozandókkal,, Gróf Bethlen Ist

vánnak , a' ki tsak ugyan Ecseden meghalálozott , és

Pé'.ernek, magva szakadtával, nevezett Rákóczy György

Fejedelemnek, 's mind a' két ágon léendo maradéki

nak által adattak , és ezen által adás

1648- Királyi adománnyi Levéllel roegerosítetett.

Rák^czy György Fejedelein is az Ecscdi várba gyak

ran múlatozott, a' várat meg jobban megerosítette.

1657. IT. Rákóczy György a' Lengyel Országi

Koronát er0 hatalommal keresvén , 'a onnét megsza-

lasztatván , midőn a' Lengyelek Szathmári , és Beregbi

jószágit tűzzel , vassal pusztítanák , Keseden kereste

menedék helyét, a' hol a' feleségét, 's magzattyát

mint bátorságos helyen hagyta vala.

1662. Eceedi Prédikátor vólt Várallyai Lőrincz. ,

hanem Báthori Sóíia Fejedelem A.izszovy által onnét

ki hajtátot^. Várm. Lev. Tár.

Azon Eszt. Az Ország Gyűlése elott panasz té.te-

• te.tt : hogy Báthory Sófia , a' fiával Rákóczy Ferenczel

az Ecscdi Prédikátorságnak két faluit, mellyeket Beth

len István annak örökösön bévallott , és Bátor mezo.

városnak határából járó. dézma részt , azonkívül a' Ma-

tolczy malmokbol jövo Szombati jövedelmet, mellyeket

Báthory, és Bethlen földes Urak az Ecsedi Prédiká-

torságnak örökre által adták , az Katolikusoknak ré

szére elfoglalta, és a' Vármegyének több megintéseire

1647- lő. J 4- törvény éllen viszsza, adni nem akarta.

1664. A' Törökkel köttetett béke kötésbe Ecsed

vára Leopold Tsászárnak által adatott , és Német ka

tonák tétetuk belé őrizetre az Országnak panaszszávai.

Kazy 3. Kct|. 67. lapv •
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167i. I- Rákóczy Ferencz a' Vesselényi támadá

sába belé keveredvén , minek mánna fejének, és jóizá-

gának váltságáért az annya Báthory Sófia nagy summa

pénzt fizetett vólt I. Leopold Tsászárnak , ezen sum

maban az ficsedi Uradalmat az Annyának lekötette.

Zempl. Tört. zz3. lap.

1681. 1687. Az Ország Gyűlésén panasz tétetett i

hogy az Ecsedi Református Templom , és a' Prédiká

tori jövedelem a' Katolikusok részére el foglaltato it.

. A'. Reformátusok viszsza vették, és Prédi

kátornak tétetett Sárhegyi Mátyás. Várm. Lev. Tár.

1701. II. Rákóczy Ferencz elszökése után erossé

ge lerontatott, a' mint Cserey kéziratban feljegyzette.

1705. Rákóczink újra megerosíteni próbálták, a*

mint Szathmár Várossának leírásában előadtuk.

1712. Az Ecsedi Uradalmat II. Rákóczy Ferencz

párt ütése miatt, mint Ura Veszet jószágot, VI. Ká

roly Tsászár Gróf Károlyi Sándornak ajándékozta.

1777. Gróf Károlyi Antal az Ecsedi Uradalmat,

azon Szathmár Vármegyei helységekkel, mellyek Beth

len István , és Péter adományi levelében fellyebb ne

veztettek , új Királyi adománnyal, részszerént Rákóczy

hívségtelenség neme által, részszerént Gróf Aspre-

monthnak örök vallása után Királyi megegygyezéssel

felkérte, és béiktattatott.

.779- Újváros mezo-várossát-is, sok helységekkel

eggyü«., «gy mint régenten az Ecsedi vártol elszakasz-

tatott ragasztékokat nevezett Gróf Károlyi Antal új

Királyi adománnyal nyerte , 's ezekben-is béiktattatott.

i8o5. Tsászári.'s Királyi F3-Hertzeg Jósef Nádor-

Ispányunk az Ecsedi várnak romladékjait megszemlél

te, annak minden szegeleteit, a' Templomnak helyét

fifjárván , a' Dobolóra, a' Strázsa dombra felmenvén ,

punt egy egy óráig ottan mulato/ott

Mivel

L ._.
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Mivel á* Jeles Báthory nemzetségnek egy ága

Ecsedtol neveztetett, Bethlen-ék ádományi, és több ok-

levelek szerént -is Bathornak egy része Szathmárhoz

tartozott, ezen nemzetségnek ágazattyát- is nevezetei

férjfiaival előadgyuk, kik által viseltt fö hivatalokrol

Hazánk törvénnyei-is emlékeznek.

io4»- Báthoriak származtak Guthkeled nemböl,

inelly a' Svábi kerületböl Péter Királlyal jött , midon

Henrik Tsászárnál menedék helyet keresett.

1076. Ezen nemzetség Salamon , László, és Gey«

za Királyok alatt nagyon felemeltetett, kivált Wydy

a' ki Salamon Királynak belso, él fortély o* Tanátsos-

sa vala. Tbúrócz. Kron. ll. Resz. 12. 16, Tzik.

127o. Legelso Andrái V. István Király alatt, mi

vel igen Bátor - sSÍDÜ Vitéz , és , a' mint a' Kolos-

Monostori Konventbe a' Báthory nemzet sorába írva

vagyon: „ Mikor Otaker Magiar Orzagoth rablana ,

„ egi riagi Chiehhel bajt vett, es meg eolte volt, Bá-

n tornak neveztetett, és a' Királyt-is Rapcha vizénél

n Ottakerrel tartatott ütközetbe igy bátorította : né

t) fély Király Uram ! Bátor András bátorittya szive,

t, det ! <* Ezen Ütközetet Katpua Hazánkfia 127i. Eszt.

teszi. Ennek két fia Benedek , és György kihalván.

i3io. A' középso fia Berecz, Mihály, és Vid ro

konival osztozkodott, és már Báthorinak neveztetett.

Vólt egy leány. i Klára , Batíz , Unghi Jakou fia fele

sége , és öt fiai János, András, Lőrincz, Miklós , és

Lewkes , kiknek

í;

i3a5. Káraly Király Ecsedet ajándékozta ', mint

fellyebb.

i35i. Báthory László Szabólcsi FS-Ispány Annát,

Moroczhídai , és Megyés • Allyai Vajda Miklós fiának

Móricznak leanyát vette, házas társúl , melly Pók nem

böl eredett, 's általa a' Somlyai Uradalom reá szál

lott , és a' maradéki Somlyai Bátboriaknak mondat

tak.
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tak. Vólt Ersébeth leánya Debreczeny György felesé

ge , és három fia György , László , és Zaniszló.

iSa9. i345. II. András Berecznek fia, elébb Ó-

Budai Prépost , az után Váradi Püspök , Szent Klára

rendjén való Apáczákat Velenczén fundálta.

1 366. István Váradi Kanonok , Humruki Esperes,

János Mesternek, Báthory lierecz fiának Ha nevezte

tik a' Váradi Káptalannak levelében.

Péter Lewkesnek fia az Ecsedi Várat osztályba

nyerte, és ennek ága Mcsedi Bálhoriaknak mondatott.

140o. János Katalin feleségétől , Jánosnak , Zán-

thoi Pethö fiának leányátol Orsolya leányt Gyulaffy

litván feleségét , és hat fiakat nemzett , de két fia Pé

ter 1408. Szathmári Fő-Ispány, és Bertalan, a' Husz-

szitákkal lett ütközetben elestek, más három fiai pe

dig férjfi maradék nélkül kihaltak , és tsak egy István

fia maradott.

1455. 144o. Ez Sigmond, Albert, I. Ulászlá

Királyok alatt fényes tisztségeket viselt , Zathmárí

F6-Ispány, Fo-Asztalnok Mester, Ország Bírája lett,

Bujáki Uradalommal megajándékoztatott , és a' Várnai

ütkezetbe , &' hol az Ország dandárját vitte , elesett ,

felesége vólt Orsolya Kis-Tapolchay György leánya. Ta

más testvérének Margit leánya Kállay János hitvesse Lett.

1470. Báthory^ Lászlót Zatmári , és Zarándi Fő'

Ispányt ,

1477. Báthory Istvánt, Ország Fo-Biráját, Erdé-

lyi Vajdái,

1494. Báthory Andrást,

\ 5 14. Báthory Györgyöt Fő- Lovász Mestert.

1619. Báthory Andrást,

1 553. Báthory Bonaventurát , máskép Bandit,

1567. Báthory Miklóst,

iS85. Báthory Istvánt Ország Fo-Biráját, ntolsót

•z Ecsedi ágbol , a' Szathmári Fő-íspányok között ér-

demeikkel J. Rész. eléadtult.



1 5*5. Legnevezetesebb vólt VII. Báthory István

ai Bánbol Országnak Nádor - tspánnya , a' ki a*

Mohácsi veszedelemből nehezen kiverödvén , lí. Lajos

Királynak elette után minden erővel azon, vólt: hogy

a Felséges Oátriai Háznak országlását hazánkba meg-

allapuisa. Zápolya János álul minden jószágátol meg-

fosztatván, a' Divényi Uradalmat nyerte jutalomúl,

a hol 1.535. E zt. meglaalálozott. Sófia feleségét0l

Mass^viai Herczeg leányátol tsak egy leányt Klárát

nemzett, de ez - is Münsterbergi Károly Fejedelemnek

eljegyeztetvén, házassági öszve párosodása előtt meg^

hóit. Az özvegye pedig Pekry Lajoshoz Fo-Asztalnok

Mesterhez férjhez ment. Ezeken kivűl még éltek:

1474. Miklós , Szeremi Püspökböl Váczi Püspök ,

ki 1492. a' törvénynek alá írtt. Galeot Martius Mátyás

Kiraly Könyv Hálának őrzoje nagy ditsérettel emlékezik

felöle.
•

1461. Margith Szilágyi Mihálynak, az után Bánffy

Fálnak, Katalin Marczaly Györgynek, Borbála Peré-

nyi Imrenek, 's Nádor - Ispánnak , Ersébeth Thelegdy

Janosnak hites társai. Ezek mind az Ecsedi ágbol.

Hanem még IV. Báthory Andrásnak

1 584. vólt egy gyalázatos Klára leánya, először

Homonnay Drugeth István, az után Lossonczy Antal

derék ferjfiaknak, harmadszor Békessy Jánosnak, utói- ,

Jyara Benkő, máskép Palay Kovács Bálint alá való

inassamak felesége, és hogy a' második férjét lator

czinkossa által megölette vólna, akkor élt Foreách Fe-

rencz írja', és a' Leleszi Levél-Tár-ís bizonyíttya.

Utóhó Ecsedi Báthory Istvánnak testvér húga vólt

Ersébeth, 1618. Nádasdy Ferencznek házas társa, ki-

l L l,5stvéreitől származnak: Eszterházy, Nádasdy,

Zichy, Forgách / Cziráky , Van-Dernath, Csáky, Ber-

Phcny, Orsich Grófok, Báró Révaiak , Zayak , és sok

Wemes nemzetíégek. Testvéreit alább elé számláHyuk.

i35i. Báthory Lászlónak Zaniszló, fiátol Báthoriak-

nak »gy aga.

i39o.



iő9o. Zanisslójjy Báthoriaknak neveztetett.

1422. 1462. Zaniszlónak fiai István Eriu-lyi At-

Vajda, László Királyi Fő- Asztalnok,

1498. Domokos unokája Praemenstratensisi Szer

zetes rendnek Jászai Prépostya vala.

i5zo. Zaniszlóffy István, László , János, és Péter,

:;..'!i.i.i Megyessi Morócz Istvánnak jószága felett sokáig

az Ecsedy Báthory ággal perlekedvén , megalkudtak

I. Rész. §. 146. de mind ezek

i59o. Férjfi maradékokba kifogytak , utolsó vólt

Ferencz, felesége Strauz Sncánna, és tsak leány magza

tokat hagytak : Annát elébb Nagy-Mihályi Dienesnek, ar.

után Agárdy Lászlónak, Margitbol Sempsei Lászlónak,

Magdolnát Tunyoghy Imrének , Borbálát Irinyi Fe-

rencznek, Sófiát Tegzes Antalnak, Veronikát Zokolyi

Miklósnak , Potyinkát Kállai Lörincznek , Advigát Ken

deres Lászlónak, Katalint Lónyay Istvánnak feleségeit,

« egyebeket., kiknek maradéki most a' Tiszántúl való

keri'iletbéli Táblán ama nevezetes Zcmiszlójjy perbea

Jíiíanak.

A' Sotnlyai Báthory ág legtovább virágzott.

1529. István Erdélyi Vajda élete fogytáig Zápolya

Jánosnak részét követte, felesége vólt Thelegdy Kata.

1571. István, elébb Erdélyi Vajda, azután

1676. Legnevezetesebb Lengyel Országi Király,

hanem &' jLengyelek által még - is gunyoltatott azért:

hogy tsupán Országolni való kívánásbol életét meg>

vesztegette ,' Annát a' Jagtlloi Királyi vérböl utőlsót t

éí 5o. esztendos leányt feleségül vévén , a' mint ke

zünknél lévő akkori gunyoló Lengyel Kép bizonyíttya/

mellyen Báthory Király vén Banyáját egy kezével il

letvén, más kezével a' Lengyel Koronára mutat}

ptr hanc , ad illam.

1576. Báthory Kristóf, első felesége Bocbkay Bír*

lébeth, második Lengyel Radzwill Anna.

i588. Báthory 'Sigmond, a' j»



i594- Boldisár rxtkonát megölette. 'Sigmondnak

felesége vólt Kri«ierna, Felséges Ostriai házból; Jbol-

disárnak Kendy Mária.

1699. Báthory András Kardinál, és Warmay

Püspök.

1608. Báthory Gábor , felesége Palochay Anna,

mind Erdélyi Fejedelmek.

16z6. A* mint els0 vólt Bátor András, úgy utől

só - is vólt fiú ágon Vili: András, kiröl 1618. s5dik

Törv. Tzik. emlékezik , ennek Zakreska Anna Lengyel

feleségétöl két leánya, született. Adviga , Lupstovsz-

ky Lengyel férje meghalálozván , Sz. Benedek rendjén

Sztanguska Klastromba Apáttzává lett; Sófia Rákóczy

György Erdélyi Fejedelemhez méne férjhez.

Eren Báthory nemzetségnek eredete, ét szárma

zása Magyarúl van megírva Erdélybe a' Kolos-Mono

stori Konventbe 1669. Észt. de helyesebben a' Királyi

ítélő Udvar el0tt folyt perekben, a' hol még ezek ta

láltatnak.

16o5. Báthory Istvánnak első húgátol Ersébettüí

Nádasdy Ferencznétol Nádasdy Pál fián kivül született

Katalin leánya Homonnay Cyörgyné , kinek fia János

Ország Bírája, kitöl György Kassai Hadi -Kormányozó,

kinek fiai: IJáhnt, Sigmond , János, leánya Kristina

Forgáchné.

Második húga vólt Báthory Istvánnak Klára, Wárday

Miklós felesége , kinek leánya Katalin, Nyáry Pál hit.

Vesse, ennek leánya Nyáry Katalin, előszor Thurzó

Imrének felesége, kinek leánya Ersébeth Eszfrházy

Istvánné , kitöl Eszterházy Orsolya, Eszterházy Pálnak

házas társa. Az után Nyáry Katalin Eszterházy Mik

lós Nádor - Ispányhoz ment férjhez , kivel nemzette

Eszterházy Lászlót, Pált, Ferenczet, Anna Juliát Ná.

dasdmét, Máriát Homonnainéi.

Harmadik húga vólt nevezett Istvánnak Báihori

Sófia, Figedy Andcás felesége, kilöl származott Fige-

dy
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íty István , és Borbála leánya, Cseby Pogány György

nek felesége. ( '

Báthoríak Czimere vólt Sárkány , a' farkát szájjá-

ha tartván, ** annak belső kerületén három sár

kány fog. Az az köz vélekedés felöle : hogy elsS

Bátor András az Ecsedi tóba lakó kártékony sárkányt,

melly talán Krokodil, vagy különös nagysagú Kigyó

lehetett, megöltt vólna.

Az I. Részb. 102. lap. említett Bonaventura, máskép

Báthory András Zatbmári F6 - Ispánynak temető helye,

a' Mária - Thali Klastrotnban Bethlen Gábor alatt há

borgó hazának által fenekestöl félforgattatott , kik ot

tan tetemeivel sok kintset eltemetve lenni gyanítottak ,

de a' temető helyének Deák reá írását azon Klastrorri-

nak anya Könyvéböl már az I. Résznek kiadása után

vévén , ez-is általunk szórol szóra Magyarra fordítva

ide béíratik eképen : „ Állj meg^útazó ! Itt nyugszik

„Második Báthory András, Ország F6-Bírája , ÉrrU-

., lyi Wajda, Zathmári , Zabolcjii , Somogyi Fő-Ispán,

., a' ki mint Második Antal a) ülve, Istene, Királlya,

ó Hazája mellett mindenkor állott. Körül hordoztatván

t) a' karos, és halotti székébe, mintaz ágyon, itthon,

n a' háborúba, és mindenütt szerentsét hordozott ma-

>, gával. A' lábain nem járhatván, a' legjobb Vezér-

t, nek tisztségébe, hol parantsolva, hol tanátsolvá

t) el járt. Mindég beteges álul futotta Magyar Orszá-

?, got ép elméjével ; mindenütt jelen , mert mindenütt

„ Tanátsió. Meginóíthíitallan a' székébe háborúkat in-

i) ditctt. A' népnek felzendülését tsendes székéböl Is-

.-., tsendesitette. Maga megmozclíthatatlan látott maga

-, körül mindeneket mozgásba lenni. A' lábait elvivén

» '*' köszvény : hogy rútúl el ne szaladgyon , viszsza

>.; adta a' fejének • hogy okossan fussa pálya futását.

n A* Magyar hadak Fő-Vezéi jévé a' Tsászártol tétetvén

t) Schwendi FŐ • Hadi Vezérnek társúl adatott : hogy

» azt tanátsával, és serénységével vezérellye, és a*
'

»

a) Ktttse* kívül ezen reá írásból Vette Istvánflfy i.t. Kíinyv-

ezen szavakat.- instar 'íntonii Levae tf-lla gettabatur-



„ gyozedélemnek új nsmét mutatván a' fegyvernek ki

„ vonása nélkül ejtsen sebeket, szemeivel szállja meg

„ a' várakat , és megvegye. Ne viaskodjon , és dítső-

M ségesen győzzön, sott &' hadakozó Schwendil tegye

n győzedelmessé. Parantsoljen paranísolaityával &' ka-

n tonáknak győzedelmeskedni , kik az benne nem egy-

„ szer tapasztalták: hogy a' Fő, és nem n' láb parantsol,

n és hogy nem tsak a' Rómaiak győztek ülve. Ezen

„ gondokkal terheltt Host a' táborban nyilván megtá-

„ mad ni nem mervén a' halál, semmi mesterséggel

t) Kieg nem gy0zhet0 házi belső áskálodással ölte-nseg,

n parantsolván: hogy szállyon le az őr álló székéröl >•

n 's mennyen az örökké tartandó nyugodalomra. A*

M mint- is mint ee;y Királyi székébe ülve elfogadta a*

,> halálnak ezen végső itélletét. Nyugodjon békével!

§. 49- A.' Kis • Ecstdi pusztát szomszédságban

bérlelik a' Nagy -• Ecsedi lalósok Gróf Károlyi háztol ,-

mellynfk öröksége. Énnek határja részszerént fekete,

részszerént homok föld , mindenféle gabonát , és szénát

bőven termo. Erdötskéje is vagyon, tiatároztatik Nagy^

Ecseddel , Fábiánházával , a' Cháhollyi, és Sz. Márto -

ni pusztákkal.

g. 5o. Gebe Oroszúl Cebu , elegyes Magyar, és

Orosz falú, birtokossal: Gróf Teleky Jóseíné, Bay

György, Péchy Antal, idősebb Irinyi Lászlódé, Czer-

jék Lázár Özvegye , Csanády Jósef , Bölényi Gáspár t

"Vitkay Jósef, Csomay Pál, Varga, Szarka, Pap, Kel-

lessy , és több Nemesség. Lakó'ssai Reformátusok, és

egygyes'ültt Oroszok, Templomja, és Papja mind a'

kettőnek, határja térséges, és homokos, három nyo-

másbéü, rozsot, kukuritzát , kendert, lent, és görög

dinnyét leginkább terem , fája nem sok , szölője kevés,

szénábol-is szükölködik, piattza Bátor, Szálka, Bakta ,

Károly.

1427. Cbáholy János, és László, Istvánnak fiai

bírták , és határát Bátortól, és Császáritol megkülüm-

löztették.

1497. Butkay Péternek, és Mihálynak,

1046. Peökry Pálnak benne rész jószág adatott.

i547.



i54/- Cháholy Imrének leányi' Anna Melith

Cyőrgyné, Katalin Petrichevich Miklósné , fiú ággá

tétetvén egész helységet felkérték. '•.'.•-' • "•• -

1 659. Kapy Katalin, • •- ..•

1727. Bencze, máskép Zathmáry Sámuel benne

részt Királyi adománnyal nyertek.

$.. 5i. Császáti, Oroszúl Osüari - CsAszáríu ±

OroSí Tótfalú, Gróf Hallerék öröksége a' Baktai -UraJ

dalomhoz , de most Péchy Antal birja. Lakóssai e'gy-

gyesúltt Oroszok' Templomjok, Papjok helyben, élel

mek szántás, Vetés, vásáros helye Nyír-Báthor, föld-

gye három nyomásbéli, mellyben kevés búza , de rozí

bővebben terem ^ réttyei kevesek, de jó Füvet termok,

legellőjt- kevés , fája, nádja sintsen , éjszakrol Ders ,

délröl, és nyugotról Nyír-Báthor,, kele.trol Gebe szom

szédi.

Régehteii ChaKtirok építették 1. Rész. §. /^ a,'.

kiktől eredett Nemes Chazary nemzetség, nevezetesen

i33o. Chazary Péter , Mihálynak fia birta.

1468. Múghy Demeternek benne rész jószág a'

datott, . *' • • 'r

i55o. Chyazápy iferenpz v4gsS rendelé'se által

György fiának Báthory Andrást gyátrt'attyának rendelte.

1680. Komoróczy János benne részt Vett.. ..»;.i|4|

A* Császáry neniböl rtevézetes férjfid valá

1408. Chacháry György Fel Tspány I. Rész. $ 5i.

és ez vólt a' Cháholczi határ járásában-is 1425. a' Ki

rály emberé.

§. 5ü. Ders, Oroszúl Derzsú , Orosz Fajií , birto-

jtossai : Eördögh György, Szartóry Na.hanael, lmre>

és Jósef, Way Jósefi és László, Ibrányí Mihály, Sza-

ka-Játy Miklós, Szabó 'Sigmond , Szegedy Ferenr-z.

Éjszakról Iklódi és Jánossy^ délről Császáry, és ÍVyir-

Báthor , keletre Hodász, nyugotra Gyulaj szomszédi.

Lakóssaá Ó-Hitiiek , templomok, Papjok helyben, Vá-

láros helye Nyir-liáthor , Nyíri erdeje-is vagyö" , fold"

F gyének
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gyének egy nyerriása, jó tiszta búzái, a' többi tsak ro

zsot terem, réttyei ligetes helyeken soványak , szárat:

malmai helyben.

Régenten a' Petri Derzsy nemzetség bírta, mellytöl

vette nevezetét. : .- .

i38i. Ersébeth Királyné pers Mesternek, az an-

nya udvarnokjának , és a' maga Udvari hív katonájá

nak Ungh Vármegyei Fö-Ispányságnak hivatallyát adta

Ó-Budán, Várm. Lev. Tár.

1450. Hodaszi Kántor Lutzának Dersen rész jó

szág ,

1458. Way Balásnak hasonlóképpen, l

1460. Sásváry Miklósnak • is rész jószág benne Ki"

rályi adománnyal adatott.

146i. Petri Dersy Gergely, Ágoston, és Péter t

új Királyi adományi levéllel benne megerősítettek.

i •

1478. Petneházy János, és Miklós -is benne részt

vtttek.

148i. Báthory Andrásnak,

1492. Báthory Miklósnak,

100o. Rohody Péternek benne rész jószág adatott«

i5o5. Cháholy Bertalan egész helységbe béiktat-*

tatott.

1507. Zéthény Makó Advíga benne részt nyert.

1617. ábrányi István, és Miklós,

,. 1619. Zéthényi Fodor Imre,,

* i539. Jáncssy Ádám, Kántor János , és Mihály ,

164i. Mághy Demeter.

i56/j. Kántor Dorottya, és Anna, Erdélyi György

felesége , és Zoltán János ,

1579. Ibrányi László, és Pál a' Dersi rész jó.

szágnak , és hozzá tartozó í'ussha • Táblás . Te/eke ,

Réth • Vasvári , Kupán - Teleke , Bahg-Jánossi pusz

táknak birtokában Királyi adomány mellett béhely-

hcztettek. »
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Balásházy Andrásnak,

1593. Tatai Istvánnak-is benne rész jószág ada

tott.

A' Dersy Jeles nemzetség Gewr régi Magyar

nemböl vette eredetét.

1243. Legelső említtetik Saul t Dersnek fia, Gewr

nemböl való, IV. Béla Királynak Zerdahelyi jószágrol ada

tott adomány! levelében : „ hogy a* Tatáruk által meg

n gyözetett Királyt Dalmát Országba késérvén , ottan

„ hív , és kedvellett szolgálatokat tett légyen nékie. "

idio. Említtetik Zerdahelyi másod k Dert , ennek

két fiai Miklós , és Péter.

i336. i556. Két ágakra szakadtak, Miklósnak ma-

radéki Dersfiaknák , Péternek fiai pedig fetri - Der>

sőtt

i3y6. Imre rokonoknak maradéki Imrefielinek ne-

vezték magokat.

A' Ders/ick ágokbol igen nevezetes férjfiaik vól

tak Magyar hazánknak :

1 336. Dersy Miklós at elso Remete Sz-. Pál rend*

jén való Barátok Kiastromát Zerdahely , és Thermoch

köz 1 1 fundálta.

1406. György Királyi FS-Asztalnok.,

14.2i. Zaniszló 'Sigmond Királynak minden hada*-

Itozásiban késérője vólt/, 's általa a' Sittrecseni Ura

dalommal megajándékoztatok.

1 556. István Kassai Fő-Hadi parantsoló.

1694. Ferenci Királyi Fő-Pohárnok, és Sárössi F8*

Ispány.

i597. A* Pápai várnak megvételén jelen vólu

1606. A' Bécsi szerz0dés emlékezik telöle.

1619. MikWs lionthi Fő-Ispány Katalin leányt ha

gyott, Wesselényi István feleségéi, és Wesselényi

Ferencz Nádor-Ispánnak anrtyát* Ferencznek-i» Császár

Orsolya házas társátol tsak egy Orsolya leánya mara

dott, melly először Magóchy Ferenczhez, az után Gróf

Eszterházy Miklóshoz Nádor Ispányhoz férjhez men-

vén , a' Dítso Eszterházy HerUegi, és Grófi nemnek

•aaya lett*

f M Dersy
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Dersy Péternek maradék! a' Szabolcsi Petii, és

Szathroáry Dersi jószágokba letelepedtek, Kapos várat-

is bírták, de

l55/, azt a' Törökök Dersy Farkastol elvették, en-

nek fia István Szathmár Vármegyébe bujdosván, és a

nérsv Péter eleje rokonának, kinek mar akkor flu

áson magva szakadott, jószágát haszontalan, perleke

déssel viszszá venni kívánván, Anárchi Tegzes Antal

nak Borbála leányától tsak egy Anna leányt nemzett,

Dengelegy Bemárd feleségét.

,(588 Dersy Margith vólt előszSc. Móré János, az

„tán Zekell Benedek, utóllyára Réway István Tokay

Kaoitánvnak felesége, a' mint Szathmar vurossanak

ésPMadarásZ helytégnek leírásában láthatm, ennek

mostan élő maradéki Trebosztpi Révay agon.szarma-

"otí Lajos, Dienes, Ferencz^, és Pál Réway Nemesek.

,407. Említtetik Petri Dersy László: hogy Misi-

chei Kulhur Sándri leányátol született. Ennek fiai: .

i A" a Péter, Benedek , Gergely, Ágoston, Márk, éa

í4S6*. Lutza leánya. Kis- Tárkányi Boda Oswáld

felesége.

iA8q László öt Ganak maradéki , Péter , Tamás ,

Tialás és István unokáiban fiú ágon mind kifogytak ,

és tsupán Istvánnak Anna , és Sófia két leányi marad-

rán, nem'tndatik hová lettek? Lutza leányátol

iA85. Kis -Tárkányi Boda Laszlo unokaja lett*

Ennek

i5i3 Sófia leánya Rosályi Kún László felesége.

Ennek László fiátol, ?s megint László unokájátol

í6oa. Magdolna ukoka leánya Wajai Ibrányi Fe-

rencz felesége , ennek »

1626. fia Ibrányi László, felesége Dóezy Anna

Nagy -Udvari jószágát viszsza szerzette. Kmek -

1645.



85

1643. fia Ibrányi Ferencz, ennek

166o. fia Ibrányi János, és Anna Way Ábrahám

felesége , kitol származnak a' mostan élo Wayak, és

Ibrányiak , a' mint a' Királyi ítél0 Udvar elott folyt

perböl 'kiírtuk.

A.' Dersy nemzetségnek Czimere vólt : a' Magyar

Koronán fenn álló koronás oroszlány , egyenessen álló

koronás paizson.

§. 53. Hodass Magyar, és Orosz falú, földes Urai:

Báró Way László, Way Jósef, Kiszely György, Eör-

dögh György, Ibrányi Mihály, Kabos , Császy , Ka-

rancsy , Irinyi, Komoróczy, Szücs, 's több Nemes

ség ; lakóssat O - Hitűek , és Reformátusok , mind a'

két vallásnak helyben Temploma , és Papja , a' Zsidójf-

nak-is Szinagogájok van, három nyomásbéli foldgyei

leginkább rozsot, kukuritzát termenek, erdeje a' Nyír

hez képest igen szép , kevés szöleje , vásáros helyei :

Máthé-Szalka , Bakta, Nyír-Báthor,

1416. Hodaszi Kántor Bálint határit Balog, más

kép Kis Jánositol megakarta járatni, de az Iklódy Ne

mes nemzetség ellent állot, a' hol Hodasz , máskép

Heiennek neveztetik.

1417. Kántor Jánossi Kántor nemzetség bírta.

1419. Kántornak neveztetett István, Jánossy Mik

lósnak fia , a' maga testvéreinek hamis vádolásokbol

az Erdélyi Püspöknek Kép viselője által Egyházi átok

alá vettetett, és a' miatt Hodász helységnek felét el-

zálagosítani kénteleníttetett, de ártatlanságát megmu

tatván , &' nékie okozott kárért a' testvérei /joo. arany

forintba marasztaltattak.

145o. Hodászi Kántor Lútzának benne rész jószág

Hetenyi pusztával adatott.

1458. Way Balásnak , ,

1460. Sásváry Miklósnak ,

1461. Petri Dersy Gergelynek, Ágostonnak, és

Péternek ,

:478.
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14"8 P<?tneházy Miklósnak ,

1481. Báthory Andrásnak,

1487. Orosz Jánosnak, és Mihálynak,

1492, Báthory Miklósnak,

i5oo Rohody Péternek,

l5o5. Cháholy Bertalannak ,

i507 Zethényi Makó Advigának,

lö 1 7. Ibrányi Istvánnak , és Miklósnak , , ,

i5ig. Ze hényi Fodor Imrének, benne rész jószág

Királyi adománnyal ajándékoztatok

i5a5 Határi Jánosai helységtől, Geurges, él Rusx-

ka pusztáktól megkulömböztettek.

1^39. Jánossy Ádám, Kántor János, és Mihály

birtokokban új Királyi adomány mellett megerősítettek.

154i. Mághy Demeter,

1664. Zóltán János, és felesége Kántor Anna, Er-

délyi György, és felesége Kántor Dorottya,

1679. Ib-ányi László, és Pál,

159o. Balásházy András,

i593. Taiay István benne rész jószágot Királyi

Adománnyal nyertek.

§. 64 Ih/ád Magyar falú, földes Urai az most-is

fent álló Iklódy Nemes nemzetség , mellytöl vette ne.

vezeiét , Klek, Böszörményi] Kakas, Jeszenszky, és

más Nemesek, Lakossal Reformátusok , határja két

nyomásbéli , és mint hogy homokos , leginkább rozsot

terem, erdője kevéi , vásáros helyei Bakta, Báthor ,

Nagy.Károly.és Máthé- Szálka.

i/fa3 Iklódy litván, Barla , György, Mihály,

Bertalan egészszen bírták, és határát Kántor- Jánosai-

tói megkulömböztették.

. Rohody Andrásnak, és Antalnak egész hely

ség Királyi adománnyal adatott, a' hol Kis- Jártassi.

nak t máskép lldódnak neveztetik.

1*459. Gúthy Illyés, Kahady Antal,, és Petnehá-

2y Benedek némelly részébe , és Piroska Olchváry Ta

más felesége bijtonyos szántó földekbe béiktattattak.

Azon !



Azon Eszt. hogy Nagynaraszttdja rétek, é"s szán.

íó földek egész a' Kútfő esvén nevezetű útig Iklódhoz

tartoznak, elítéltetett.

Iklódy nemzetségb0l több Jeles Prókátorok vól

tak, medveket az I. Kész. §. 169. eléadtuk.

1639. Nevezetes vólt Iklódy István, a' ki a' Hel-

vetzia vallásbol az Katolika Hitre állott , és a' Radi

Minoriták Klastromába Baráttá lett. Ezt , midőn ala-

nmnát kóldulna, a' Kis - Géressi Zemplén Vármegyei

erdőben ( a' mint a' Minorita atyák eléadák ) meglesvén

két attyafiai , a* Katolika Hitnek eltagadására kénsze-

rítették, de midőn abban állandóan megmaradna, egy

fához kötözték, a' fején karddal keresztet vágtak, és

torkát megmetszették. Simándy Erdélyi Püspök , és

a' Leleszi Prépost a' Leleszi Sz. Kereszt Kápolnájába

temettette , és már a' mi időnkbe 1773. Eszt. azon

Szerzetböl lévő XIV. Kelemen Pápa , és a' Kardinálok

gyülekezete előtt ugye fent forgott : hogy mint Már-

tyr a' Szentek közzé számláitasson , hanem az úgy ne

vezett Római kerek ördögének ( Oiabolus rotae ) ellen

vetésére elegendő bizonyságok nem Lévén arra : hogy

a' hitnek gyülölségéböl megöletett, tsak bóldogáltnak

ítéltetett, a" mint ezen perfblyását az Imregi Barátok

Klastromába Kovács Oienes Szerzetes atya velünk köz-

lőtte. Minden eléadás (allegatio) így kezdődik: „ si

„ verum fűit, et est, ha igaz vólt, és most -is aas:

„ hogy keresztet vágtak a' fejére, a' mint szemmel

„ látott tanú Simándy Püspök bizonyíttya, tehát az

„ eretnekek hitnek gyülölségébol tselekedlék bizonyos-

„ san.u A* kerek ördögének felelete: „Ha igaz vólt,

„ és most-is az: hogy karddal keresztbe való vágás

„ nem mindenkor a' Hitnek gyfilölségéböl , de törté-

„ netből- is megeshetik ? és ha igaz vólt, és most-is

„ az : hogy ezen latorságot nem tsak az eretnekek, de

» egyéb kóborló tolirajok, és pártos katonák nem a'

„ hitnek gyűlölségéböl, de a' koldulónál öszve gyűjtött

„ prédát gyanítván, és remélvén tselekedhették , te-

„ hát a' kereszt vágás más bizonyságnak nem léte mel-

M lett a' Mártyromságnak megbizonyítására nem elegen-

„ dőnek táláltatik, «

$. 55.



88 ~~~~~~

§. 55. Kántor - Jánosi , népes Magyar falú, föl

des U*ai: Way Jósef Udvari Tanátsos, Ibrányi Mi-

liály . és László, Kornoróczy Lajos, Szakadáty Miklós,

Eördögh György, Bakay Ádám, és László, Becsey ,

Kosztolányi , és több Nemesség. Lakóssal Reformá

tusok, és eggyesültt Oroszok , mind a' kett0nek Tem

plomja , Papja, földgye fekete homok, jó búzát, ro-

zsott terem, erdeje, és Nyiri szölője szép; vásáros he

lye Bakta, Bálkor, Károly , és Máté-Szalka. .

. Puszta - Darócznak leírásában említendo Já

nos, Tamásnak Lázáe fiának fia bírta ezen földet, ki»

tol Jdnotsinak neveztetett.

1349. Jakabnak t János fiának, a' Váradi Sz. Egy

ház Kántorjának, az az: énéklőjének osztályba jutott,

kitöl Kántor • Jánosainak mondatott, és az attyafiai-

ra • is ezen elo - név reá ragadott.

1408 Jánoszi Kántor Péter, é» Bálint 'Sigmond

a' Király ellen támadást indítottak, és azért ezen hely

ség Báthory Péternek , és Chazáry Györgynek- a'' Ki

rály által adatott , kik az ártatlan Kantor Lászlónak

részét • is elfoglalták; de 'Sigmond Király nem tsak

viszsza nem adatta , hanem Péter, és Bálint testvérjei-

is kegyelmet vették. I. Rész. §. 5t. és ezen helységet

egészszen

1417. Kántor Jánossi nemzetség bírta.

- 1423. Kántornak neveztetett Péter, László , Bálint,

és Baria , Jánosaihoz tartozandó darab föidért iklódy

Istvánnal , Barlával , és Bertalannal perlekedtek , és

azt barátságos alku szerént Iklódhoz tsatoltatni en

gedték. . «.i'.,-'

i45o. Hodaszi Kántor Lutza, Jánossi helységbe,

és Balog Jánosi pusztájába részt nyert.

»458. Way Balásnak,

1460. Sasváry Miklósnak,

1461. Petri Dersi Gergelynek, Ágostonnak . ég

Péternek ,



1478. Petneházy Jánosnak, ét Miklósnak,

148i. Báthory. Andrásnak ,

í5oo. Rohody Péternek,

í5o5. Cháholy Bertalannak,

15i7. Ibrányi Istvánnak, és Miklósnak,

i5ry. Zetényi Fodor Imrének benne rész jószág,

a' Boglát fordulóval egygyütt Királyi adománnyal

adatott. - x "

i5a5. Határjai Hodasztói , Eörtöl , Geurges , ét

Ruszka pusztáktol elválasztattak. $

i539. Jánossy Ádám, Kántor János, és Mihály

bírtokjokban új Királyi adomány mellett megerossí-

tettek.

164i. Mághy Demeter,

1647- Cháholyi Imrének leányi hasonlóképpen Ki

rályi adománnyal részt nyertek*

, i56o. Wékey Ferencz Jánossiba bíratott részét

Debrethei Telekessy Imrének hív szolgálattyáért örö

kösön által adta. ' .

1564. Zoltán Jánosnak, és Kántor Annának Er-

déJyi György feleségének ,

1679. Ibrányi Lászlónak, és Pálnak,-

1682. Ibrányi Ferencznek ,

i593. Tatay Istvánnak,

163o. Barkóczy Lászlónak benne rész jószág aján-

dékoztatött.

Jánossjt Gáspár jó Magyar Vitéz vólt Mátyás Ki

rály idejében.

1469. Ez fogta- el György Cseh Országi Király

nak Viktorin nevezetű fiát.

1 552. Jánossy Miklós Egri várban vitézkedett, a'

a' honnan kitsapván , a' Törökök elfogták , és igen kí

nos halállal kivégezték.
.'. i . . f • " - - *

Jánossy Pál Fülek várának Kapitánnya, melly az

5 vigyázatlansága által jútott Török kézre, Balog vá

rába szaladván , bújában kevés napok múlva meghólt.

%, 56,
• • . . w



§.,56. flór Magyar falú, Földes Urai: Way Lssa-

Ió, Krasznay Jósef, Dózsa Imre, Czövek János, Kő«

műves László, és Sándor , Szabó, és több feles Nemes«

súg. f. akóssai RefbVmátusok , Templomjok , Papjok;

vásáros helyei Máthé-Szalka , Báthor , és Mada, élel

me a' szántás vetés, Nyíri szölő hegye is van, híres

a' len termesztésröl.

Vajának, és Eörnek határjaí megkülömböz«

tettek. Vaját bicta akkor István Mester a' Királynak

külonös levelesse ( specialis Notarius Regius) Eürnek

birtokossal voltak a' Laskadi Nemesek.

i/jo5. Bessenyey Saár Jánosnak fele Királyi ado

mánnyal adatott.

1417. László, és Péter Jánossy Kántornak fiai, a*

'Sigmond Király ellen lett támadásban Ókiodi Zudar

Benedeknek két jobbágyit Eörbe felégették. t

1419. Az Eortheleki , és Jubán földe peres föl

dek eránt vólt villongás Vaja , és fiör helységek kö

zött eligazittatott.

143i. Vajátol, és Papostól határi újra megjárattak.

1498. Rohody Péternek, és feleségének Eüry Kr-

sébethnek benne rész jószág adatott.

i5o3. Rohody Péter abban Királyi adománnyal

megerősíthetett.

1 565. Wass Márton egy részébe béiktat.tatott.

1720. Baranyi Mihály egész helységet Királyi

adománnyal felkérte.

§• 87. A' Gothárdi pusztának emlékezete vagyon :

145o. abban Kántor Lutzának rész adatott,

i5i9. Zétényi Fodor Imre Királyi adománnyal

felkérte, a' mint abbol kitetszik, Jánossi , Hodasz, és

Ders között helyheztetik. '?'-.— ?. '

§ 58. Rohod Magyar falú , Református lakósok-

hói áll ; Temploma kifs homok dombon, és aj helység

nek
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•ek egy része is fentebb való helyen fekszik , más ré

sze alatsonyabb fekvésű, mellyet a' tövében való tó

mindenkor nedvesít, 's a' kertyeiket-is elönti. Ezen

tóban nevezetes nagyságu tsí kokut, tzigány hala-

kit. kárászokat, és ketscgéket lehet fogni, vízi vad

madarak-is itten böv mértékben találtatnak. V határ

ja ámbátor hamok dombokbol, és völgyekböl áll, de

bő v mértékben ád mindetele gabonát, szénája kevés

terem, úgy erdeje-is kitsiny. Tpbií számu földes Urak

bírják. Nevezetessebbek Way Ádám, és Jósef Udvari

Tanátsos, GrófFay Ágoston Ugócsai Fő-lspán, Ujla-

ky , Irinyi, Becsky, Hetey, Gelyvássy , Papp, 's több

Urak. Szölő hegye-is vagyon , melly nem régen plán

táltatott. Szomszédi Mada, a' Sigei puszta , Bakta, és

Vaja.

1377. Rohody András, Jánosnak fia, Péter, Já

nos, Jakab, és Miklós, Rohody Lászlónak fiai magok

között egész helységet felosztották.

1418. Még a' Rohody nemzetség egész helység

nek birtokában vólt.

1424. Rohody István birtokában új Királyi ado

mány mellett megerösíttetett.

1439. Már Way János, és Gergely Tamásnak fiai

bírták némelly részét.

145o. Határjai Cháholtol tnegkülömbözteUek a*

Rohody, és Way Nemesek részére.

1492. Rohody Fodor Péternek rész jószág,

i55i. Muchey Pálnak, és Ujlaky Tamásnak egész

helység Rohodiak magva szakadtával adatott.

i587. Makray Ann», Kérchy Istvánnak, és Bor

bála Petneházy Péternek felecégei benne részt nyertek.

16oq. Lugassy János,

16&2. Way Péter némelly részébe Királyi ado

mány mellett béiktattattak.

f>. 59. Sfgf , most puszta, hajdan falú vólt, ez

homok dombos , és völgyes helyen feküdvén, a' ha-

tárja rész szerént szántó, rész szerént ligetes erdoböl

áll. Földes Urai a' Rohody. Petneházy birtokosok.

Szomszédjai: Kohod, Petneháza, Kárász> és Mada.

Ea-is .
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.Ez -is régenten &' Rohody nemzetségi vólt, de

annak magva szakadtával

1652. Way Péternek Királyi adománnyal adatott.

$. 60, Kis • Mada Magyar falu. Ez Nagy -Madá

rai , melly Szabólcs Vármegyébe helyheztetik öszve lé-

V.TII kaptsolva, tsupán tsak a' belső telekbéli bírtok

van megkülömböztetve , a' küls0 pedig mind a' két

Vármegye részéröl elegyesen. Kevés lakósokat foglal

magában; határja dombos , homokos, de termékeny,

kaszálója kevés. Főldes Urai : Ludányi Bay Sándor ,

és István, Baji Patay , Péchy , Jármy, Illosvay, Hu-

nyady , Korda, Csebi Pogány Urak. Lakóssai Re

formátusok, kiknek nagy kő Templomjok, és Prédiká

torok vagyon , ét rész szeréat Oroszok.

Régenten Nagy-Madával egygyütt a' Maday nem

zetség bírta , melly Whkának leírásában említtetik, é»

ennek magva szakadtával

i564- Abrámífy Istvánnak, Melith Györgynek,

Gyalui Vass Györgynek, és Ibrányi Ferentznek Kirá

lyi adománnyal adatott.

187i. Megyery Miklós, és Pazonyi Cseres György

benne részt nyertek.

*

Fellyebb írtt Abrámffy Istwán igen régi Magyar

nemböl származom , a' mint az jtélő Királyi Udvar

által helyben hagyott ágazattya mutattya. Törsökének

1264. Esztendejében t-tetik GerLa , l ennek i3ia. fia

Dienes, i35o. Abrám Mester unokája, kitöl Abrámfiak.

Fiú ágon kifogytak , leány ágon pedig maradéki : Na-

dányíak , Pyber, Teleky , Bethlen, 'Sigray Grófok,

Báró Ghillányi, Kendeffy, Barcsay , Tholdy, Beöthy,

Somossy. 1402. Abrámffy Tamás Kaproncza várát ó.

píiette. 1 533. János vólt Váradi Káptalannak FeU

Olvasója.

§. 61. Páka- Teleke , és Teukes puszták, Kis-Ma-

4 ' melleit,

1 564.
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1 564. Abrámífy Istvánnak, Melith , Vas György.

nek, és ibrányi ferencznek Királyi adománnyal adat

tak. . * J

*

§. 62. IffA Magyar falú , nagyobb részét a' Gróf

Karolyi ház bírja, egyébb birtokossal: Eördögh György

Lónyay László özvegye, és János, Kendeffy Sándorné,

Eötvös, Toldy, Szabadszállássy , és a' Királyi Kama

ra. Lakóssai Reformátusok, határja homok, dombos

és volgyes , de bov mértékben adgya rozs kereszteket'

ügy a' tengerit, krumpért, a' lapos földgye pedie mivel

trágyaztatik, bwzát, zabot, árpát, és jó féle ktndert

úgy kölest-is terem, kaszálója kevés, mivel a' határi

nak nagyobb része homok , ligetes erdeie meglehetős
piattza Munkács. t ° " " •"

/

141i. Butkay Ráskay, Márky egy tőrsökból ere-

dett nemzetscgek bírták.

14a6» Málczay nemzetségnek-is, mint osztályos

atyannak benne rész adatott.

1497. Buttkay Péter, és Mihály benne új Királyi

adománnyal megerosítettek.

1584. Lónyay Istvánnak benne rész jószág,

1696. Absolon Dánielnek , és feleségének Zauner

Karicskának ( Charitas) egy rész Város - Naménvi

Kastéllyához Királyi adománnyal adatott.

Ittert neveztetett Absolon Dániel Késmárki fi ,

lölyi Imrének növendék korában neveloje, az után le

velesse , és meghitt baráttya ,

1674. Warsavi Lengyel Országi gyűlésre Tököl yi

Imre által küldetett, a' hol Sobiesky János Lengytl

Országi Királynak választatott ; ottan Lilienbergnek

változtatván a' nevét, Tökölyí lm ré írek , és az őtét

követő nywghatatlankodó Magyaroknak részére m ntl

az új Királyt, mind a' Frantzia Orseági Követet Mar-

sigliai Püspököt meghóditani sikeretlenül próbálta , és

már Erdélybe viszszá menni szándékozott, midőn Mar

iéi
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kéz Bethunra Frantzia Királynak rendkívül való Követ»

tyere akadott, kinek kedvét intselkedései álta! annyi*

ra megnyerte: hogy ez a' Lengyel Országi Királyné-

nál elébb , azután Frantzia Országba viszsza térvén

XíV. Lajos Királynál véghez vitte a' nyughatatlanko-

dó Magyaroknak pártfogását, é• ezen válaszszal

1677. Eszt. a* Fogarassi twtománybéli gyűlésre

Erdélybe Absolon vígan víszszá tért, és onnét Párisba

XIV. Lajos Királyhoz Apaffy Mihály Fejedelemnek tit.

kos levelével küldetett , az után Tökölyinek minden

táborozásaiba hív követője vala.

1687. Tökölyi Imre már a' Törökök birodalmába

takarodván , midőn a* felesége Zriny Illona Munkácsi

várába a' Császári hadak által keményen ostromoltal.

na , az ö tanáttsábol a' várat feladta, és vele egygyütt

Bécsbe vitetett, a' hol a' Tsászári behö Tanáisoíok*

nak, kivált pedig Kollonich Kárdinálnak, é• Bécsi Ér.

seloiek annyira kedvében esett: hogy .a' SvStzia Or

szági Királyhoz küldetett Követségi Titoknoknak , éa

onnét a' Tsászári Udvar fiagy megelégedésével visz-

sza jővén , az Erdélyi hadak F0 • Hadi Bissítossának

tétetett, és azon Magyarok , kik Karaffa Hadi Vezér

által Eperjessen felmészároltattak, ártatlanságátol bi

zonyságot tett. Evangelika vallását hóltig megtartotta,

noha Kollonich Kárdinál megtérittetéaén eleget ipar

kodott.

1712^ Ilik helységnek nagyobb része Gróf Károlyi

Sándornak ,

5767. Absolon része pedig Eötvös Sándornak Be-

regh Vármegyei Fel - Ispánynak Miklósnak, és Lász.

lónak, a* Vásáros'Naményi Kastélyhoz ajándékoztatott.

§. 65. Bacsó pusztának emlékezete vagyon:

1417' Hogy azt, mint Ilik helységhez tartozandó!

Buttkay Péter, és János magok között felosztották.

1426, Falú vólt, éí Maday, Buttkay, Márky,

Málczsy , egy tőrsökbol származott nemzetségek által

bírattatott. §. 64.
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§.64. Gyűrt Magyar faló, nagyobb része Sza-

tólcs Vármegyébe fekszik, a' Tiszához közéi, azért a'

kaszalói gyakran ár vizet szenvednek; birtokossa! •

Jiordogh György nagyobb részébe, a' többibe: Gróf

Gyulay, Nagy László, Udvarhelyi Jósef, és László

Jósa Miklós, Moré Ferencz. Térséges határja, egy

része homokos, a' más része fekete föld, de mind a'

két rész jó termo, legellője tágas, halászó tava, és

erdeje vagyon.

1 332. Miklós, András, és László, Buttkay An.

drásnak fiai ezen egész helységet örökre ajándékozták

Grof Rettennek, és az o testvéreinek Jánosnak, és

Istvannak. , " ' "

1366- Ó .Vossántol , és Új . Vossántol ( melly most

Farsang határjai külömböztettek, Cháholy Sebestyén

nek, és Buttkay Palnak, Miklós fiának " részére a'

hol említetik a' vele határos Ligeth erdő.

l369. Rosályi Ktín Györgynek, Gergely fiának fia

elfoglalta vólt, de Cháholy Sebestyén viszisza foglalta^

1420. Breda aszszony, Attyay Tybának leánya bír.

ta : de tole Kúnnak neveztetett Rosály Miklós, és Ja-

kab , Lukácsnak fiai elfoglalták.

i/)89. Advigának, Malomvízi Kenderes László öz

vegyének benne rész adatott.

i5;3. Dálnoki Bekell Gáspár, ésBoldisár, Mághy

Sófia. Zekell Antal felesége benne rész jószágot Kirá

lyi adománnyal nyertek.

§. 65. Vilim Magyar fa'hí, a' Tisz!a vizének men*

téhe, mellynek árjai a' gyümöltsös kertyeit, és a' ka-

szálóit gyakorta megmossák. Lakóssai Római Katoli*

kusok, Ó-Hitűek, és Reformátusok. A' határának

főbb része agyagos, és feketés földböl áll, melly min

denféle termést boven ád, homokja-is van, meRybert

tengeri, rozs, krumpér boven terem. Szénája elegendő,

és ligetes erdeje van. Örökíts földes Ura a' VVükay

nem-
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nemzetség, melly ezen helységtől veszi elönevét ; d*

nagy részét bírják: a' Gróf Károlyi ház , ,Way Lász

ló Lent sés Miklós özvegye, Makó, és Bé^ányi Urak.

A*' Reformátusoknak szép Temploma , a' Katolikusoké

romladozó félben vagyon, Megyés Papjok Némethy

Imre.

•' < ' •* •*' * íV - ' '

1066. A' Ligeth nevű erdeje Naménytól, Kápol

nátol, Karostól, Gemzétöl elmesgyéltetett.

' f ' ? ' f' '

i378- Thaby Jánosnák', '(ás Miklósnak,

1412. WHkay Lászlónak, és Péternek egész hely

ség Királyi adománnyal adatott. " • .f .

1 41 5. Witkay Andrásnak erdejét Maday László,

Bertalan, és János elpusztították.

1459. A' Witkay földeket a' Maday Nemesek el

foglalták.

Azon Eszt. Witkay 'Sigmond, Péter Deák, György,

ét Balás az egész helységet bírták. Szolők is vóltak:r

mert a' Witkai jobbágyok Maday Lászlónak szölejét

elpusztították. •i .

iAq8. Bakthay Máté benne részt nyert.

i5oo. Mikai Bereghy Lászlónak részére egy da-

rab Witkay föld Mikajhoz itéltetett, Witkárol a' Csá-

bolyba vezető útnak mentébe.

i5o3. Bakthay Máthé &' maga részében Királyi

helyben hagyással roegerosíttetett.

i542 Szent Demeteri Bessenyo Mártonnak,

1645. Vajai Way Péternek, és Tamásnak, Petry

Tamásnak, és Zennyessy Imrének,

i544. Way Demeternek, Antalnak, és Péternek

tenne rész jószág Királyi idománnyal adatott.

!545. Witkay Imre ^ .

1 55 i. Witkay Ambrus részekbe új Kiralyi ado-

mánnyal megerosítettek.

i55o. Kákonyi Péternek is rész adatott.
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i554- Perényi Mihály Vitkai helységnek harmad

részét Kákonyi Jánosnak, és feleségének Sárközy Bor

bálának örökösön eladta , a' Jászai Konvent elott. • '

i56o. lllósvay Mihály, Uray Albert, és Tamo-

nyay Nagy Demeter ezen helységnek fele részébe bé-

iktattattak.

i573. Mághy Sófiának , Dálnoki Zekell Antal fele-

ségének, Zekell Gáspárnak, és Bóldi'sárnak benne

rész jószág ,

1575. Witkay Margitnak , Csápy János házas tár

sának másfél telek,

1 582. Witkai Zikszay Jánosnak ,

i59o. Nagy Jánosnak, . . ;

1604. Kérchy Jánosnak,

1609. Lugassy Jánosnak. . l

ifiaa. Kákonyi Ersébetnek ,

163«. Osgyányi Bakos Istvánnak, és Lónyay *Sig

mondnak ,

1643. Witkay Györgynek rész jószág ,

1658. Nagy Tóbiásnak négy telek ,

1662. Verebélyi Ferencznek egy rész benne hol

Királyi, hol Nádor- Ispányi adománnyal ajándékoz.

tattak.

§. 66. Kápolna most puszta, Witka helység mel

lett, de mint falú említetik: hogy •'.

1412. Witkay Lászlónak, és Péternek,

1414. Maday Lászlónak, Jánosnak, és Bertalan

nak rész jószág,

1438. Bessenyődy Istvánnak hat telek,

1498. Baktay Máténak-is rész jószág benn* ada

tott.

i542. Már pusztának neveztetik, és Sz. Demeter!

Bessenyei Mártonnak ,

1544. Kápolna teleknek mondatott, és Way De

meternek , Antalnak, és Péternek,

1545. Witkay Imrének,

G
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i55o. Kákonyi Péternek, benne rész jószág Ki-t

rályi adománnyal ajándékoztatott.

1554. Perényi Mihály- is maga részét Kákonyi Já

nosnak eladta.

i56o. Illósvay Mihály, Uray Albert, Tamonyaí

Nagy Demeter fele részébe ,

1 564. Melith , Abrámffy , és Vass György,

1682. Witkai Zikszay János,

. . 16ao. Osgyányi Bakos István benne Királyi ado

mánnyal részt nyertek. ,

Vólt ezen Bakos István Osgyányi Bakos Pál ma

radéka , a' ki i/(oj. Észt. Tokay várnak Kapitánnya .,

felesége Orsolya, Lorándöy Jánosnak, üerenchény

Borbálától való leánya vala. Ettöl két fiai maradtak .,

úgy mint: Bakos János, és l'ál , János DersfTy Bor*

bálát vette - el. ,

/

1643. Witkay György, .

ifo'tiz. Verebélyi Ferencz részeibe béiktattattak.

§ 67. Ólchva - Apátlii, ez régenten Ohwának

mondatott, hanem Apátúrság az határán épülvén,

Qlswa - Apáthinak neveztetett. Hogy a' Praemonstra-

tensisi Szerzetnek Apátúrsága vólt itten , arrol Stivagi

Húgó Károly Lajos , azon Szerzet történeteinek hiteles

irója II. Kött. 39i. L bizonyságot tészen, hanem Oeranak

nevézi , Sz. István Váradi hegy fokának Prépostságá-

hoz , és Egri Püspöki Megyéhez tartozottnak teszi.

Hogy Olsva helyet Oeranak nevezte ,, az nem tsuda j

mert külföldi ember lévéti t &' Magyar neveket elvál-

tóztatta, &' mint Szala Vármegyében lévő Tűrje Pré-

postságot - is b.ol Thuriene/s, hol Thyrlének, sott Jw-

lének'is írták ezen külföldiek. De hogy a' Praemon-

stratensiseknek a' Váradi Prépostsághoz tartozandé

Apátúrsága vélt ezen Olswán, azt Layrüels Servatius

Lotharingiában Mussínpontai ApátÁr , Wagner Károly,

Mallyó Jósef, azon Szerzetnek tudós férjfia , és Fux-

hoffer Demjén a' Monostorokrol írtt munkájában bízo*

' , nyítyák.
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hyittyák, és QhánaJí nevezik; de onnét -is világos:

hogy Ölchva mint Egyházi jószág Bereghszázon fun»

dáltt S'z. Ferencz, és Sz. Domokos Szerzetesseinek osz-

tán adatott által , a' mint alább ki íbg tetszeni. Hogy

pedig az Egri Püspöki Megyéhez tartozónak tették,

noha Szathmár Vármegye régenten az Erdélyi Püspök

nek Egyházi hatalmához tartozott ; az onnét ereden :

hogy nevezett Húgó Apátúr, 'a a' többiek magok mun

káikat Pázmány Péter Érseknek jegyzéseiböl írták , 'a*

midőn már Szathmái Vármegye Egri Püspökséghez

tartozandó vala , a' mint az azon Püspökségnek ujjabb

lajstromai • is az Ohrai Prépostságot Egri Megyébe

helyheztetik. De hogy ezen Olchvai Apátürság nem

sokáig virágzott , hanem, á' mint VI. Kelemen Pápá

nak leveléböl gyanítani lehet , a' Tatár járáskor több

Monostorokkal egygyütt elpusztúl It; kitetszik a' Vár

megyébe Levél Tárában található foglaló levélböl ,

melly szerént

1 3 12. Eszt. midiin Kbpoz Nádor-Ispánnak paran-

tsolattyára Sisciai Ábrahám annak embere , a* Várad t

Káptalannak bizonyságával László éneklő Pappal Ul-

•cha helységet, a' négy Szolgabíráknak üéllete szerént,

fcungának neveztetett Péternek, Urdungh Andrásnak,

és Györgynek , Eudus fiának részére elfoglalni akar

ták , akkor Zumizegi 13 ek e Mesternek Tisziyei ellent

álván , oket bé nem botsátották;

i3s5. A' Váradi Káptalan elStt Nemes JTérjiSak/

Urdunghnak neveztetett András, Miklós, és Simon fiai-

ral, György, Eudusnak fia;, Zungának neveztetett Pé

ter, 's az o rokonok János osztozkodván Olchvet htly^

ség Mike Thnletmus íoldgyével jútott Urdungnak ne-

ve/ tetet t Andrásnak, és az e fiainak. De a' Lelefzi

Konventben található

i363. Ok-LbvélbeH is Ofchvá birtokossának Olch-

l'áy László Simonnak fia, mellette lévő Apúthy bír-

tokossainak pedig Nemzc t Miklós, és Mihály István^

nak fiai tétetnek. ,

G * • 1408.
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1408. Károlyi László Marhárdnak fia Olchvát f

mint örökségét a' Vármegyének Törvény - S»éke elott

perrel megnyerte.

1421- Károlyi András, Marhárdnak fia, és István

az ő fia, azonkívül János, tanú vallatást tétettek Len

gyelnek neveztetett Rezegey János, Pelstuczy Nagy

János , és Ólnodi Zudar Jakab ellen , a' kik Káro'y-

Apáthi helységjeiket felgyújtották , lakóssait rabságra

vitték , t-s ez által a' Károlyi Nemesseknek 2000. arany

forintára kárt tettek.

i/!7». Vetéssy Istvánnak Apáthinak fele,

i5i3. Katalinnak Lónyai Menyhárt feleségének

Apáthiban , és Olchován réiz jószág adatott, a' melly-

böl ez-ís kitetszik : hogy Olchva és Apáthi akkor kü~

lön. hélységeknek tartattak.

i55o. Nagy - Kállai Lenkes János Panyolai hely

ség birtokossa egy résztöl, más részröl Apáthi, és

Olchva Károlyi Nemesseknek helységei között, a' mak

termő erdőknek határjai igazittattak.

156i. Eszt. Sigler Mihály Erdélyi Szeben Város.

sának Jegyzője, 'B üdő Számoló (Chronologus) Olczovát

Mező-Városnak írta, és hogy annak megerosített Kasté I-

lyát a' hol a' Szamos vize a' Tiszába foly, Ferdinánd

Tsászárnak a* Katonái megszállották , és Januarius Hól

napnak másodikán megvették; feljegyzette (Siglcri Chro-

nolog. Edit. Foson. pag. 84.) Mivel pedig a' Ferdinánd

hadai között Zekell Antal , Gáspár, és Boldi'sár három

testvérek legserényebben viaskodtak , az Olchvai Ura

dalom nékiek jútalomúl adatott.

, Azon Királyi adomány Levélben, meRy sze

rént Zekell Gáspárnak, '§ Boldi'sárnak két Klastro-

mok , egygyik Sz. Ferentz , másik Sz. Domokos Szer

zetebéli Beregszázon Olchva helységgel adattak, az

mondatik : hogy Olchva Szathmár Vármegyében ré*

genten említett két Klastromhoz tartozott. Leleszi

Konvent.



Múghy Só Búnak, Dálnoki Zekell Antal int-

vessének Qlchva • /Ipáthiba , melly már akkor egy-

gyesűltt falú vólt, ezen Királyi adománybol rész a-

datott.

Ezen Zekell nemzetségnek eleje

i38o. Zekell Péter Mossony Vármegyébe Óvári

Kereskedő vólt. Eljárt Austriábár-is hivatala üzésére,

és ott némelly lakósok néki tetemes károkat tettek ;

azért 'Sigmond Király néki szabadságot adott arra:

hogy ha Bécsi , vagy Óstriai Kereskedoket talál, azo

kat letartóztassa, egyszer'smind meg Nemesítette őtet,

Keresked0i vas matskát adván Czimerül ö nékie.

1448- Zekell János a' Nagy Hunnyady Jánosnak

nemzetségébe házassodott, a' kivel elment a' Törökök

ellen a' Kigó mezei ütközetre, és ott el - is esett.

1480. Zekell Jakab Jánosnak fia vette - el Fridrik

Tsászártol r Pettau , és Rakelspurg várait, ostromlotta

Németh -Újhelyi, és Stájer Ország igazgatójává lett.

1489. Zekell Tamás Auránai Perjel vólt.

i543. Zekell Lukács Kevendi, és Órmosdi Báró,

Jakab fia ostromlotta Csáktornyát, és

1549. Zrínyi Miklós Bánnal egygyütt verte - meg

a' Törököket.

i37a. Ennek fiai vóltak fellyebb nevezett Zekei

Antal , Gáspár, és Boldi'sár , kik jó szolgálatokat tet

tek Ferdinánd Királynak Telekessy Imre vezérsége a-

latt , kivált Antal a' Nagy-Szöllbssi Kastélyt vitézül ól

talmazta.

1 558. Kaza falúnál Szikszóhoz nem meszsze a' Tö

rököket ,

156i. a' pártos Moldvaiakat keményen^megverte.

1 563- Kesednél véres, tsatát tartott a' Törökökkel,

e*s S'zathmárt az ostromtol megszabadította.

i5S3.



i563. Az Ozszág- Gyűlésén a' Tisza melyéki Vár-

megyék panaszt tettek ellene , de Ő abbol kitisztította

tnagát azt ad/án elo mentségére: hogy az akkor tör

tént t mikor azon Vármegyékbéli Nemesek Zápolya Já*

nos 'Sigmondhoz állottak.

f

i5?5. Ezen már m*g8szultt nagy vitézre tulajdon

felesége Mághy bófia gyilkosokat küldvén , megölette.

i S9ö. Zekell György fia Qtmósdi Báró Kállai Fo-

Kapitany vótt,

Mostanában Olchva-Apáthit egészszen a' Gróf Ká

rolyi ház bírja, a' hol Kastéllya -is vólt, de Gróf

Károlyi Antal széjjel hányatta. Olchva a' Kraszna vi

zének nap nyugotti óldalán , Apáthi pedig a' Szamos

vizének nap keletröl való óldalán fekszik , melly két víz

itten egygyé válván , tsak közéi a' Tisza vizével egy-

gyesittetik . fél mértfölduyire-is kitetszik folyások, a*

b/amos vize zavaros, a' Tisza pedig tiszta lévén. Ma

gyar falú, lakóssal Reformátusok, mind a' két hely

ségbe Templomjuk vagyon, hanem egy Prédikátor vég

zi a' kötelességet. Szántó földgyei három nyomásbé«

liek , mindenféle gabonát termok, réttyei kétszer ka

szálhatők , a' marháknak hizlalására való szénát hoz

nak, legellője ámbár nem nagy, de mindenféle marhái

nak alkalmatos ; fája elég van. Bajos nevezetű erdőn,

makkoltatása , hasznos gyümöltsös kertyeik, jó féle ha

lakat foghatnak, malmok közel,

§. 68. Papos, homok dombok között ópütlt falú,

lapos, és sáros helyen, mivel a' föld árja vizét sem«

ni i felé neni lehet leereszteni, lakóssal Katolikusok, kik

nek helyben Templomok van, de a' Witkai Plébámá?

hoz járúlnak, Reformátusok, '• ezeknek-is helyben

Templomok , és Oroszok. A' határja homok, dombos,

és völgyes , de jó gabonát termo , kaszálója , úgy

mondván, semmi sints , ligetes erdeje - is tsekély. Bir-

tokossai: Simonyi Mihály, Kendy Mihály, Szombathy

György özvegye, és Sándor, Papp János, 's egyéb

Nemesek,
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1377. Takussy. Elek, Gergélynek fia határát já-

Katta.

i388. Tákosíy Miklós , Gergelyn«k fia Papossi

birtokában , &' Nyíri kerületben , új Királyi adomán

nyal megerősíttetett.

i5i)8. Mikay Sebestyén , Lörincznek fia hatalmas.

kodásért marasztal latván, Veronikának , Barlabássy Mi

hály , Iván fia özvegyének a' Papossy rész jószágát

zálogban vetette,

1409. Lutza, Papussy Ördögh Istvánnak, lllona

Chernavoday Györgynek feleségei , néhai Thakussy

Lászlónak leányi . Scepessy János Királyi adomány mel

lett a' Thakussy fiú ágnak magva szakadtával, a' Pa

possi rész jószágba béiktattattak.

141o. Haraszthy Erasmusnak- is rész jószág ada

tott benne, Barlabássy Andrásnak, Eruee fiának hív-

ségtelensége által , mivel ezen Vármegyébe támadást

gerjesztett 'Sigmond Király ellen.

1412. A' Charnavoday nemzetség bírta nagyobb

részét.

. Haraszty Erasmus, és György Baranya Vár

megyébe valók Barlabássy Andrásnak felkért részét

Perényi Péternek a' Székelyek Ispánnyának örükössön

eladták.

i/p6. Margitnak, és Katalinnak, néhai Thákussy

Sándor leányinak, mellyek Egyed, és János nevű

nemtelenekhez mentek férjhez , a' leányi negyed Pa

posrol kiszabatott.

1468. Hethey Gábornak Paposnak fele, Királyi

adománnyal ajándékozhatott.

1544. Makray Danielnek .,

i5ő7- Makray Annának , Kérchy István feleségé.

nek , és Borbálának, Petneházy Péter hitvessének rész

adatott benne.

J. 69.
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5- 69. Parassnya. Ez - is homokon épűltt Ma-

gyar falú , lakóssal Reformátusok , Oroszok , és Római

Katolikusok. A' határja homok dombos, és völgyes, bú

zát keveset, rozsot, és tengerit meglehetősen terem.

Kevés nevendék erdeje tölgy, nyír, és nyárfákbol áll,

szénának való f uvet-is keveset kaszálhatnak &' homo

kon. A' Reformátusoknak , és Oroszoknak Templom-

jok vagyon. Földes Urai: Császy István, és Jósef

Fő Szolgabíró , Pogány 'Sigmond , Csarnovszkiné, Gróf

Teleky Jósrf, Sulyok István , Jármy Jósef, Báy István,

Irinyi , és Witkay Urak.

i4i5. Jakab/ és László Fel-C»eby Mihálynak fiai

egész helységet bírták.

i

1419. Cháholy János, és László, Sebestyénnek

fiai perben idézték néhai Miklósnak Leleszi Prépost

nak, éf Udvari Al-Kantzellárnak Orosz nevezetű attya-

fiait ez eránt: hogy ok Klára testvéreknek, Kis-Zudar

nevezetű Péter özvegyének &' Paraznai rész jószágot

leány negyedben tsak éltéig adták , még-is annak kép-

zeltt hívségtelensége által nevezett Miklós Prépost az

attyafiainák részére aMíirálytol felkérte.

1426. Birtokossal vóltak : Charnavoday Krizogon,

Tasnádi Esperest, és az Erdélyi Püspöknek a' lelkiek«

ben helytartója , Dorottya , és Anna Zepessy Jánosnak

leányi , Anna Tákossy Gergelynek leánya , Papossy

Ördögh László , Posaházy István , kiket Cháholy Já

nos , és László &' birtokokban háborgatták.

1429. Gháholyi János, es László egész helységbe

béiktattattak.

1497. Buttkay Péter , és Mihály benne részt nyer

tek.

1 5^7- Cháholy Imrének leányi Anna Melith

Györgyné , Katalin Petrichevich Miklósné fiú ággá té

tetvén , és Magdolna , Cháholy M'klósnak özvegye Ki

rályi adománnyal részekbe megerossítettek.

1639. Kapy Katalinnak ,

t

1727.



1727. Benoze , máskép Szathmáry Sámuelnek - is

benne rész adatott.

§. 7o. Jármi Magyar falú , földes Urai : Kulin

István maga rokonivaj, Tatay Lajos, Gacsály János,

Krimives , és több feles Nemesség , mivel majd nem

egészszen ezekböl álló ezen helység. Lakóssal Refor

mátusok, kevés egygyesúlt Oroszok, és Zsidók-is ta

láltatnak. Temploma téglábol építtetett. A' mezeje

ámbátor homok, de még-is mindenféle gabonát termo,

szénát ugyan keveset tsinálhat kevés kaszálói lévén ,

erdeje tilalmas, de ez-is igen kitsiny. Nemes Kulin Ist

vánnak szöleje-is vagyon egy kies homok dombon, meg

lehetős bort termo, piattza Oebreczen.

i

i3a9. A' Jármi nemzetség bírta, mellytől Jármi-

Telekének neveztetett.

140i. Jármy Mihály, Miklósnak fia rokonival tanú

vallatást tétetett : hogy Jánossi Kántor Péter Jármi

helységnek erdejét levágatta.

1 4 .4- A' Jármi nemzetségnek birtokában vólt

egészszen.

1429. Cháholy János, és László Királyi adomány

mellett benne béiktattattak.

1481. Cháholy Pálnak ezen helységnek fele,

i516. Jármy Balásnak benne egy Nemes Udvar

hely új Királyi adománnyal ,

i 546. Csili Peökry Pálnak rész jószág

1.647. Már másutt említett Cháholy Imrének leá-

nyi fiú ággá tétetvén nékiek-is rész jószág,

i55i. Apáthfalvy Andrásnak magva szakadtt Jár-

my Barnabás része ,

i59o. Balásházy Andrásnak benne egy Nemes ülés

Királyi adománnyal adattak,

§. 71. Nyír- Megyes , Magyar falú, a' Bereg Vár

megyéböl Debreczen fejé menő Ország út mellett. La-

kóssai



kóssai Reformátusuk, kiknek van Templomjok , Pap-

jok, kevés egygyesiíiltt Oroszok, és Zsidók. Főldes

Urai: Irinyi Antal özvegye, Újhelyi Antal, Korda F«-

rencz , Bay György, Gróf Teleky Jósef, Sulyok János,

Varga , Kovács 's több számot Nemesség. Földgye

jó féle, lapály , homokos, búzát, rozsot terem, szép

haszonvehetö erdeje. Vásáros helyei: Nagy • Károly ,

Maié- Szalka, Báthor , és üehreczen.

i3oo. Eszt. Tozokus nevezetű,

i3S5 Tövised Jakab, Istvánnak fia bírta, [melly

nemzetségnek magva szakadtával

1429. Cháholy János , és László egész helységbe

Királyi adomány mellett bóiktattattak, a' hol két ollyart

nevezettí falú, egy más mellett, úgy mint.- Tozokus*

Megyes , es más Megyes említtetik Monostoros Chá-

holyaak szomszédságában.

1448. Wajai Way Pálnak Megyesnek fele,

1546. Peökry Pálnak rész jószág bennej Királyi a-

dománnyal adatott, .

1547. Már másutt nevezett Cháholyi Imrének lea-

nyi , ebbcu-is fiú ággá tétetvén , béiktattattak.

1640. Anárchy György Nagylaky Györgyöt törvé

nyesen meg- intette; hogy a' Nyir-Megyessi rész jószagát

botsássa ki.

1659. Kapy Katalinnak,

1727. Szathmáry, máskép Bencze Sámuelnek -iá

benne rész adatott.

§. 72. Cháholy , Nyír- Cháholy, most puszta ,

ez előit nevezetes helység , Magyar , Oláh , Középso ,

és Monostoros-Csáholyra vólt felosztva, mostani bír-

tokossai: Gróf Teleky Jósef, és Gróf Károlyi ház, Uj

helyi Antal , Irinyi , Way, Patay , Bay , Pojány, Kor

da , Sulyok, Nemes Nemzetségek, régi Templomának

egy dombon , a' lápján pedig halas , és békás tavak

nak helyei látszatnak, mellyek mesterséggel készítet

tek



tek , határja szélessen elterjedett, homok dombos, és

völgyes, ligetes erdőkböl, szántó földekbol, és kaszá

lókbol áll' kevés búzát, de rozsot igen bőven, úgy

tengerit, és szénát-is , a' lápja pedig igen szép nádat

bövséggel terem.

Régenten a' Jeles Cháholyi nemzetségnek, és Ura-

dalmának fö helye volt, metlynek ékes Kastéllyával

díszeskedett. A' Cháholyi Uradalomhoz sok helységek

tartóztak , mellyeknek neveik alább i /;2y. Eszt. ki fog

nak tetszeni.

1277. Eszt. Cháholyiak származtak Kátha Magyar

nemböl Béla Királynak levelesse emlékezik , és Csen-

ger mező várossának leírássában-is láthatni , hogy Po

rtit h Grófnak eleje vólt, ez pedig a' következo Ok-Le

vélben így említtetik: „ Gróf Gotthárd, és az Ő fele-

n sége, 's azoknak. veje Abrám Ponithnak fia, 's az

„ ő feletége, említett Gotthárdnak leánya végső ren-

M delést tettek, Wyda kiküldetett Váradi Kanonok e-

„ lőtt , a' mellybe sok szolgáikat , és szolgáló leányi-

„ kat egymásnak hagygyák , és sokakat halálok után

„ arany szabadsággal megajándékozzák , ( aurcne do-

,, narunt libertati). Az ingatlan jószágirol nevezett

„ Abrám így szol : hogy ha felesége elott meghalna ,

,. nékie hit részében, és hozománnyában hadgya hely-

n ségeit, úgy mint: Chaholt , Scekét , Arutlonhydat ,

M vámjával , Kenemet hozzá tartozandóival , ha az an-

„ nya elott meghalna, Kuehurdhydai vámot nókie

„ hadgya. «

ijfSi. Hogy' Abrámnak fia Péter vólt, kitetszik

ezen Királyi adományt Levélböl : „ Mi László Istennek

n kegyelméböl Magyar Országnak Királlya adgyuk em-

„ lékezetúl mindeneknek , a' kiknek illik : hogy Nemes

„ Aszszonyság Abrám Mesternek, Ponith fiának öz-

»} vegye a' maga kisded fiával Péterrel személyünkhez

n járulván , előnkbe nyújtotta a' mi legkedvesebb bol-

„ dog emlékezetű atyánknak István Király Úrnak ki

„ nyillt Levelét, kérvén minket esedezéssel : hogy azon

„ Levelet helyben hagyni , a' mi kinyíltt Levelünkkel

u megerqssítem' méltóztatnánk , a' melly Levélnek fö



n lyamottya illyen : Mi Istvám Istennek kegyelmébo;!

„ Magyar Országnak Királlya, adgyuk tudtára min-

„ deneknek, a' kiknek illik, ezen Levelünknek rendé.

„ ben: hogy Abrám, Ponith Grófnak fia, Receh , és

„ Kostatun nevezetű földeket Zathmár Vármegyében

„ lévoket magának általunk adatni kívánta , de mivel

„ azon' földeknek állapottyárol tudósításunk nem vólt,

„ a' mi híveinknek a' Váradi Káptalannak parantso-

„ latban adtuk : hegy azon földeknek állapottyárol „

„ nagyságárol, és környül állásairol, ha Ura veszett jó-

,4 szág é? és tartoznak-é a' mi adományunkra, vagy

M nem ? nékünk bizonyos tudósítást tegyenek; a' kik

M vé vén parantsolatunkat, e'képpen írtak nékünk visz-

M sza : hogy az említett földekben a' mi emberünk

,, Luka , Kaamnak fia , az ö bizonyságok előtt , min-

M den határosoknak, és szomszédoknak jelenlétében,

,, és senki ellene nem mondván, előhozott Abrámot bé

,, iktatta. Azért Mi azon földeket azon Abrámnál o-

„ rokre akarjuk hagyni, más jussának sérelme nélkül.

„ Adatott Cittnán Sz. Mihály Arkangyal nyoltzadján ,

„ Urunk 127i. Eszt. Mi pedig mivel az említett Le-

,, veiet kitörülve , vagy valamelly részébe meghamisít-

,, va nem találtuk , szórol szóra bététetvén helyben

„ hagyni eltökéllettük , petsétünknek béllyegével meg-

n erössítvén. Adatott Zoloch mellett Sz. Mihály Ark-

» angyal nyoltzadján, Urunk' 1281. Eszt. "

1396. Miklós Oliwernek fia, Királyi Fő-Pohárnok

Mester, hasonlóképpen Cháholiak eleje Szathmár Vár

megyének Fő-Ispányi hivatalát melly dítséretesen vi

selte? [. Rész. §. 127. iG3. eléadtuk.

i33ő. Hogy pedig nevezett Péternek fia Cháholyi

János vólt, kitetszik abból: „ hogy Mihály, Thunu-

n ghi Gérgelynek fia, Thunughi helységnek felét,

n mellyet Bagych , Illona, és Bagur Nemes Aszszo-

n nyoknak hit részben , és leányi negyedben által a-

„ dott vólt, de per folyás által tolők víszsza. vette, ál-

f, tal adta Cháholyi János Mesternek, Péter fiának.

M mint -közeletiröl való attyafiának Károly Király előtt

„ Wissegrádon Minden Szentek ünnepe előtt való na-

M pun. i335. ffiszt. "

i38i.



i38i. Hogy Cluíholyi Jánosnak két fiai vóltak vi-

lágos azon Were Levélböl, melly szerént: „ Cháholy

n Sebestyén, és János, Nagynak neveztetett Cháholy

„ Jánosnak fiai, Istvánnak, Györgynek, és Dienesnek

t> Sebestyén fiainak nevével -is Abaházát Radolphért ,

„ melly most Rechegének neveztetik , Kállay István-

„ nak fiával el Werelték; u

Azon Eszt. Cháholynak határjai Abaházától, Me

gyestöl, és Radolphtol megkúlömböztett«k.

1427. Cháholyt Cháholyi János, és László, Ist

vánnak .fiai bírták, és határjait újra megjáratták, Ecsed,

Fábiánháza , Vasvári, és Bátbor felöl.

' . *• *

1429. ,í 'Sigmond Király Cháholyi Jánosnak Ist-

„ ván fiának, a' maga Udvari hívének, és Cháholyi

„ Lászlónak azon szolgálattyokért : hogy a' Királlyal

M Bosnyák Országban katonáskodván , a' Törökök ke-

„ gyetlen rabságába estek, minden jószágaikat új Ki-

„ rályi adománnyal megerossítette; A' jószágok ezek:

M Panyth , Felsew-Chahol , Orothlan - Chahol , Keene ,,

„ Magiar-Chahol, Bayon , Sewlche, Kopazwara , Éu-

„ lyvVmezew , Marawara , Chyzer, Monostor- Chahol ,

>} Zent - Miklós , Ger« , Bechk, Thuzokus , Tharkan ,

n Megyeri Megyes, Jármi, Parazna, Thorcztelke ,

t, Wassan , Thyllc , Bochar, Ders , Remetezeg , Zalka,

H Erdew-Zada, Elek, Sandor, Kemethzek , Hydas K0-

» chord, Nagy-Kochord , Thwnyogh , Geergtelke, Ba-

M dotfelde , Saly, Angialo»i Izgeyb , Chenger-Jánosy,

„ Thybateke , Koztoton , Cheger, Senye, Lukos, Re-

^, chege , Hozwtelek , Chegyes, máskép Sonkad, Kom-

t) lowd, Doubos , Zarazbereg, Both Palagya , Sonkád^

f) és IVlagiar- Ligeth, Zatmár, és Közép -Zóínok Vár-

i, megyékben. *'

143i. Cháholynak Királyi mérték szerént' három

ekényi peres földgye megjáratott Dobos, Papos, Eür,

és Waja, máskép Kustasvég között.

143S. A' Cháholyi régi per folyásnak elhalásztá-

lát eredeti Ok-Levélböl e'képpen szó-rúj szóra fordítót-
• i

tuks
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tűk : „ Mi Páloczy Máíyús- Magyar Országnak Na-

t, dor-Ispánnya , és Kúnoknak Bírája, adgyuk emléke-

M zetül : hogy azon per folyást, mellyet Cháholy Já-

„ no*, és Laszló, a"* kikért Nabiadi Antal Leleszi Kon.

„ ventnek Levele mellett meghatalmazott Prókátor ál-

n lott Maday László ellen, kinek nevében Phylpessy

„ Bálint Deák Váradi Káptalannak Levele mellett meg

M jelent, néhai Garay Miklós Úrnak idézésére, és a'

„ melly per folyást Kis-Karáuon ünnepének nyoltzad-

„ jára már halasztottuk , azon ünnepnek nyoltzadján

M említett László megkettőztetvén négy gyrábol álló

„ birságunknak két részét., és egy harmadát a' Fel .

M pereseknek ; megint a' Prókátoroknak megegygyezé-

n séböl közelebb jövendő Sz György ünnepének nyóU

,, tzadjára halasztottuk e'képpen : hogy említett Lász-

„ ló a' mi bírságunkat isméc megkettőztesse. Költt

t, Budán a' határ napn«k negyven hetedikén, i/j56,

' „ Eszt. «

145o. Rohod helységnek határit Rohodi, és Wa-

jai Nemesség Csáholytói megkülömböztette.

1497. Cháholy Veronikának Dobó Domokos özve

gyének rész jószág Csáholyba adatott.

i5oo. Cháholyi Gáspár Jászai, Prépost vólt, a*

ki , a' mint azon Konventnek Levél tárja mutattya

i5oa. Eszt. ottan megh,alálozott.

i5o5. Bertalan a' Vármegyének Követtye vólt az

Ország Gyűlésére. I. Rész. §. 67.

1 5 14. Cháholyi Ferentz Chanádi Püspök alá írta

ttevét a' Haza Törvényének.

1626. A* Mohácsi veszedelembe elesett. I. Rész.

|»i*

i545. Cháholyi Atlha hajadonrtak, és Tardy MŰ

hálynak Cháholyi Uradalomnak része Királyi adomán

nyal adatott, úgy mint: Cháholy, Gebe, Megyes,

Szálka, Parazna , Sándor , Remeteszeg , Tunyogh, Er-

dö-



flS- Szada, Nagy-Kis-Kocsord, Györgyteleke, Jánossi,

Sály, Angyalos, Újfalú, Csenget-, Nagy-Kis-Both-Pa-

lád, Sonkád, Magyar- Oláh - Középső - Csáholy , Pá-

nyit. Költse.

1647. Cháholyl Imrének leányi , Anna Briberi Me-

lith György , Katalin, Radnóczi Petrichevich Miklós

feleségei Királyi jóva hagyás mellett a' Cháholyi Ura

dalomba fiú ággá tétettek , és béiklattattak.

1549. Nádasdy Kristófnak, Cháholy János, és

Miklós minden jószági Királyi adománnyal adattak.

1662. lllósvay Péter, ki eloször Debreczenbe , az

után Wittembergába tanúltt, az Isteni előre való el

rendelésröl (praedcslinatio) méllyebb gondolkodása

miatt magát Cháholy ban felakasztotta, a' mint Ve-

rántz Antal Püspök Egerböl Forgách Ferenczhez aS.

Aug. írta, mint Püspöki Megyéjében történt dolgot ,

azért Szathmár Vármegye már akkor Egri Püspökség

hez tartozott.

1568. Melith Györgynek Cháholyi Annátol szü

letett fiai Melith István , Pál , és Péter a' fellyebb irtt

Cháholyi , és Csengeti Uradalmukban új Királyi ado

mány mellett megerősítettek.

1669. Pfépostváry Bálintnak, Tardy Istvánnak,

Dorottyának , és Sulyok Katalinnak rész ezen jószág

ban megint iiuitás mellett adatott.

•

1574. Láz, mak termo erdő, máskép Kocsordí Mi-

xo-Saél kógy Cháholyi határban légyen, ítéltetett.

1727. Szathmáry, máskép Bencze Sámuelnek,

1747. Gróf Teleky Adámnak benne rész jószág

adatott.

• A* Cháholyi Nemzet sora-js meg vagyon nálunk,

mellyet a' Királyi ítélő Udvar Levél Tárából írtunk-le.

Törsöknek tétetik Cháholy Péter Chahui - MonostraYol

aeveztetett, ennek 134?. fia János , 1279. unokája So.

bestyén.



na

bestyén 1410. Dienes, és István. 1429- János, és Lász

ló , kinek felesége Kállay Klára. 1464. János, István,

Mihály, László ' Bertalan felesége Lossonczi Bánífy

Anna, Miklós. 1486. Péter. 1498. Margith Buttkay An

drás özvegye. 145o. Mátyás, Pál, György, Sebestyén,

András. 1484* 'Hona Malotnvizi Kenderes Jánosnak

felesége. 1517. János, Lukács , Péter, Miklós felesé

ge Zóltán Magdolna. i5o2. Gáspár Jászai Prépost. löi^.

Ferencz Csanádi Püspök , más Ferencz felrsége Fán-

chy Ersébeth, Imre Felesége Pálóczy Katalin, Borbá

la, Percnyi Miklós, Lutza Mariássy István, Katalin

Tunyogy Imre házas társai. 1499- Gáspár , a' ki Ragu-

zába elvándorloit , ottan Mililla feleséget vett , és Jó-

sef, Jakab fiákat, Marilla, Vita leányokat nemzőn,

mcst-is maradéki fent lenni mondatnak. 1627. Imre

Báskay Kristinától született leányai , Kataljn Petriche-

vich Horváth Miklós, Anna Melith György Feleségei,

és Péternek hasonlóképen leánya Anna, előszor i549.

Tardy Máthé Deák, az után i55z. Sulyok Ferencz há

zas társa, mint fellyébb , fiú ággá tétettek , és leány

ágon Mefith , és Sulyuk maradékokba fent vagynak.

' Cháholyi Imre, kinek leányi meg fiúsitattak, vólt

I. Ferdinánd Királynak nagy híve. Mrrt a' mint a'

Királyi adomány Levél , és a' Leleszi Konventben ta

lálható tanút vallatása bizonyíttya, 1045. Eszt. Zápo-

lyiak által minden Zathmári jószágitol megfosztatott ,

és az annyával Pálóczy Katalinnal a' Czékei Kastélyba

Zemplén Vármegyébe vette lakását, ottan-is Perényi

Gábor által ostromoltatott, de Csernáhónál táborozó

katonái Perényinek hadait elszélesztették.

Fiú ágon utőlsó vólt Ferencz , nevezett Imrének

fia , a' ki Károlyi Frusina feleségével gyümöltstelen há-

eassi életet élvén i569. véget vetett a' Cháholiak jelet

nevének. .

A' Cháholyi Kastélynak pedig felforgatása, és a'

helységnek elpusztítása történt 16o5. Basta, György ha

di Vezér által , a* mint az ellene tétetett panasz bizo-

nyittya.

§. yS. Abahása régenten falú, most puszta.

iS8i-



i38i. Cháholyi Sebestyén, ét János Kállay István

nal eltserélték Radalph ( most Reehege ) helységért a'

Leleszi Konvent előtt Sz. Lörincz virradóján.

Azon Eszt. határjai megjárattak Cháholy, Megyei.

es Radalph felöl.

§. 74. Máté- Szalka Mezo-város, lakóssal Magya

rok , föbb részént Reformátusok , de Római és egy-

§yesült Katolikusok-is találtatnak itten , Zsidók ped'g

sokan laknak. Temploma elég tágas , tornya régi épí-

tés téglábol lévén a' teteje 'hegyessen felépítve , melly-

ben óra-is vagyon, a' Zsidóknak is különös Könyörgö

házok vagyon. Földes Urai: a' Gróf Károlyi ház. Way

Jósef Királyi Udvari Tanátsos, Patay András, Eördögh

Gyöigy, Jeszenszky János, Irinyi, Witkay , Mándy ,

Géressy, Fogarassy , Kovács, Sulyok, Pogány, Mé

száros , Bakay , Rókász Uratf. Szántó mezeje nagyobb

részint homok dombokbol, és völgyesebb helyekböl áll,

búzát, rozsot, tengerit boven terem, kaszáló réttyeik

jók, erdeje két szakaszbari , tölgy, nyir, nyár fákat

termő, szolejek-is némellyeknek a' homoki dombokon jó

nyári bort teremnek.

1260. A' Tatár járás után Máttié, Zalka Grófnak

fia , V. István Királynak Udvari híve megnépesítette ,

a' kitol nevezetét Vette, Ennek unokája

t36q. Magyarnak neveztetett Zalka Pál Konch

Istvánnak örökösön ajándékozta a' Leleszi Konvent elott.

A' ki megint

i39i. Margithnak Debreöy Péter feleségének zá

logban adta. Ennek fia

i/}oí5. Debrewi István pártoskodása által elvesztet

te, és Miklós Leleizi Prépost Királyi Udvari Al-Kan-

tzellár Oroszoknak neveztetett attyafiai részekre felkéi-

te. De

1419. Cháholyi János, és László Sebestyénnek fiai

ellent állottak , azt feleselvén : hogy Péter özvegyének

teak élte napjáig a' ieányi negyedben zálogban adatott.

H 142i.
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142i. Orosz László még ezen Zalkai rész jószágot

bírta, azért is Cháhoiyi László, és János minden gyű'

mölts fajit kivágatták.

1489- Advigának Malomvízi Kenderes László özve

gyének rész adatott itten.

t .

i514. Zalkay László Váczi , az után Egri Püspök,

's ném sokára tsztergami Érsek, a' ki a' Mohácsi ve

szedelembe elesett, ezen mezo városba való fi vólt, sze

gény szüléktöl , a' mint alább ki fog tetszeni, szület

vén , tanúlása , 's tudománnya által Magyar Országi

legföbb Papi méltósóságra emeltetett. Nevdoje, és

ápolgatója vala Bakacs Tamás Kárdinál és Esztergan? i

Érsek , a' mint Erdődön Szathmár Vármegyébe szűle-

tett Bakacs Tamásnak anuya "után, talán rokona -is

lehetett. . .

Viseltt dolgait több hiteles írók megírták:

1524. 6. Májusban Esztergam! Érseké lett, VII.

Kelemen Pápa megküldvén nékie az Érseki Palástot

arra serkengette: hogy a' Cseh Országba bétsúszott

Luther újjításait vagy szép móddal megtérítés által ,

vagy II. Lajos Királynak fegyverével fojtsa -cl. /V mint

t' végre Prágába el-is ment. De mivel hazájába azon

újjítás terjedni kezdeti, haza hívattaiou. fíja Oláh

Miklós.

Magyar Országba és Erdélybe, kivált Nagy-Sze-

benbe, és Brassón a' Luther követőit Egyházi átok alá

vetette , de azon Pásztori Levelét a ' Szebeni Esperes ,

és Plébános tartván a' Luther követőinek sokaságától

ki nem hirdette , azért a' Nagy- Szebeni lakósoknak na.

gyobb része a' Reformátiót bévette, jrja Bzenizky Ru

dolf Jesuvita jegyzéseibe.

A' Királyi Udvarba, Gróf Frangepán Kristóffal

öszve veszett , a' kinek midon a" szakáiiát megtépte

vólna, ez Zalkay László Érseket Katonáson pofon vág

ta , és keményen meg - is öklözte. írja Istvánffy 8,

Könyv.

• .

A/



A' Hatvani zenebonás gyülekezeten V Királynak

hata mat fent tartotta, és hogy a., Király azon JJle*

^ J°n> nem ensedte'

Ott őtet a' zenebonáskodó rendek, mint

nak fiat méltatlannak kiáltották az Érseki méta

e* az Ország Kmtsei pazárlójának nevezték. A' mint

ott feljegyeztetett.

i5«5. Ö vólt azon Törvénynek eszköze : hogy

a Lutheranusok égettessenek meg. SY

i5a6. A' Mohácsi ütközetbe a* Király óldalánál

allott, es ottan vitézül eLeseit. Isthv. ő. Könyv.

Az ütközet után Solymán Török Tsászár midőn

eleibe nozattattak az el-esett két Erseknek, és öt Püs

pököknek vérengezo fejei , neveiket tudakozván a'

„ többieké nevetéssel megtsufolta, Z-lkay László" fe.

„ jet pedig megutállással elvetette, mortdván: ez vólt

„az a rút fosvény a' ki z., maga Királlyál, midöa

„ olly nagy hadi szükségbe töle pénzt köJtxön kért

„ nem segítette , noha az arany , és ezüst nagy mér.

„ lékben a' Kintseí között találtatnak. írja Jóvi Pál

» 28. Könyv. '*

Két testvérjei marádtafei

i527. Szalkay Márton hűségesen Oltalmazta Eget

varát Bodé Ferencz ellen, a' ki azt Zápolya Janos

szamara akarta elfoglalni.

Szalkay Balás Szarvask0i Kapitány vala.

Szalkay Nemesek most-is ezen Megyéije Gaibócz

hielységbe laktiak.

3546. Tanú vallatás tétetett: hogy Bagoháza nfc-

vezetu földek a' Zalkai határban helyheztelnek.

1547. Cháholy Imrének leányi fiú ággá tétetvén

Zalka helységébe-ís béiktattattak.

H 9 i55o-
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i55o. Zován erdő, Keesete, és Radna földek Má

té-Szalka, és Pályi között elmezsgyéltettek.

i58o. Er&'s Gáspár feleségének Nagy Mihályi An

nának egy telket végso rendelésébe hagyott.

1602. Baleghi Szabó Péternek egy Nemes ülés ,

1727. Bencze , máskép Szathmáry Sámuelnek rész

jószág ,

17/17. Gróf Teleky Adámnak is ,

1740, Gróf Károlyi Ferenczuek-is rész jószág ben-

ne Királyi adománnyal adatott.

§. 75. Sándor falú a' közelebb műi" századnak

elein pusztúltt- el , melly-is a' Kraszna vizének kél ol-

dalán lévén ^pitve, a' gyakori ár yizcket ki nem ál-

hatván a' lakósok a' helyiéget oda hagyták , és eztn

puszta már most rész szerént szántá, sal, rész szeiént

kaszálással használtatik, mint nádat, mint szénát jót

ad. Ezen pusztának a' halárán végezödik a' láp, melly

kezdődik a' Domaliídi határon , és a' mellynek mint

egy öt mértföldnyire terjed &' hoszsza , a' szélessége

pedig hűl egy, hol két mértföld. Birtokossal : Irinyi,

Way., Patay, Eördőgh , Sulyok, -Pogány, Császy, Je

szenszky, Mándy , Szabó , és több Uraságok.

Ez-il a* Cháholyi Uradalomhoz tartozott régenten.

1647. Cháholyi Imrének leányi megfiúsítatván ezen

helységbe-is bé iktattattak.

i55o. Tanú vallatás tétetett: hogy Kísa nevezetű

tó Sándor helységhez tartezik.

i59z. Szent- Miklóssy Pongrácz Gáspárnak,

1727. Szathmári Bencze Sámuelnek - is rész ada

tott benne.

§ 76. Kocsord az Ecsedi lápnak egymástól való

megszakadásában épúltt Magyar falú , régenten Nagy-

és Kis • Kocsordra osztatott, most a' Kraszna vize mel

lett posványos helyen lévén, sok hidakkal, és tőkések

kel tartatík. Nagyobb -része lápbol , és rétböl álló ,

* a'



a' Szamos, és Kraszna vizteiol sokat szenved. Nádja,

szénája elegendo, egy kis erdötskéje , a* határja rész

szerént fekete nyirok, ré**z szerént homokos minden

féle gabonát bőven termo, csíkot, halat elegendőt fog

hat, ez előtt vidrákat-is. Lakossal Reformátusok. Tem-

plomjok téglábol épültt rígi munka , mellyben-is azun

idoben, midőn a' Kocsordiak Törököknek hódoltyai

vóitak, a' Prédikátor prédikalván, és tanításában az

Apostolok tseKkedeteiböl Cappadóciát, Pontust, Pam

filidt , és Efízust emlegetvén , a' Török , a' ki ezeket

halgatta , ezt mondotta: hallod-é ! mind ezeknek liadj

békét, mert azok a' mi hatalmas Császárunk . é,

e'égedj-meg Te Kis- és Nagy. Kocsordal , többet ne

kívánj f Ezen helységnek földes Urai : Gróf Telekiek ,

Sulyok, Ujhelyi, Korda, Irinyi, Patay , 's több feles

Nemesek.

1272. „ Henrik Chízar fia atyafiságos szeretetböl

M a' maga attyafiának Abrámnak, Poniih Gróf fiának

,, Kuchurd nevezetű örökös földgyéböl ajándékozott

M egy ház hely t , és egy Nemesi ülést, Kuchurd vi»

„ zéböl eredő halas tóval egygyütt, a' Váradi Kápta-

„ Ian elott, Batur Úr Prépo'stya, Iván Éneklője,

„ Egyed Kints - Tartója azon Káptalannak lévén. "

1277 Mára' Kochordi hidaktol vám szedetett, a*

Inint Cháholynak leírásában láthatni.

Az után a' Cháholyi nemzetség bírta , kinek Ka-

tha Magyar nemböl eredett Ponyith Gróf eleje vala.

Mácha helységnek elpusztításával megnépes-

sítetett, a' mint Mácsának leírásában látni fogjuk.

1466. Báthory Andrásnak, és Istvánnak egész

helység Királyi adománnyal adatott, de birtokában

nem léphették Cháholiaknak ellent mondása miatt.

i547. Cháholyi Imrének leányi fiú ággá tétetvén

itten • is béiktattattak.

1638. Melith György itten Kastélyt épített, és azt

Melith Péter öttscnek hagyta végs0 rendelésében.

1 669. Kapy Katalinnak

• 1727.



1727. Szathmári Bencze Sáinuelnek-is rész adatott

benne,

$. 77 Porháza régi puszta Csanálosnak szom

szédságai n , mellyet

143i. Báthory István elfoglalván, Vetéssy, és Ká

rolyi Nemest k tanú vallatást eránta tétettek.

§. 78. Szent- Márton most puszta, hajdan falif,

az Ecsedi láp mellyékén, erdőböl, kaszáióból, és

szántó földbőt áll, inkább homok, mint fekete föld,

mellybe az erdő szaporítás véget az Uraság lolgy

makkot vettetett. Az fél álló erdeje nyír, tölgy, nyar,

t: > Cserfákbol áll , és más mindenféle réti , és gazatlya

iák találtatnak itten elég süiüséggel. Tilalomba lévén,

Őz k, farkasok, rókák, nyúlak, fajtok, és foglyok

lakják, a' láp óldal mind nemző, mind menedék he

lyet adván uékiek- Ez is a' Gróf Károlyi háznak örök

sége,

Régenten Sa. Márton tisztességére fundáltt Klas-

tromhcz , vagy Apátúrsaghoz tartozott, melly Sárvár

Monoíiránaft neveztetett, de mellyik Szerzeté lehetetté

nem tuilaük.

Kétség kívül ez-is a' Tatár járásban elpusztúlván,

világi kézre jutott.

Elleus birtokossa Guihkehd nemböl való

Zathmári Al-lspány, ezen Monostortol Szent- ÍZgyhás

Mesterének mondatott. 1. Kész. §. 102.

140o. Tsak ugyan GutJiheled nembSl szármázott

Báihtuitk a' Sárvári Monostorral egygytttt bírták, a"

hol ftxent Márton népes helységnek, Sárvár - Manot-

tra pusztának í ra tik , '» Eger erdeje említetik.

• 1415. Lossonczy "Sigmond elfoglalta azért : hogy

o véls Báthory László, és István a' Törökök ellen

mm mentek ; de még azon Észt. Ersébeth Királyno

nékiek viszsza adatni parantsolta.



1423. Báthory István, Benedek Tamás, Mihály,

és Bertalan új Királyi adománnyal birtokában meg-

eróssítettek.

1427. Gachály Tamásnak, Tamás fiának azon rész

oda ítéltetett, melly néhai Lászlóé Elleus fiáé vala,

és Mihály, ét László Kusalyi Jakch István fiai által

bírattatott.

• *

Az után az Ecsedi várhoz kaptsoltatván, vele azon

egy Urat esmért , a' mint Ecsednek leírásában látni

lehet.

//. A* Kraszna - Közi járásban.

§. 79. Tunyogh, Magyar falú, földes Urai: Gróf

Károlyi ház , Korda, lllósvny.. Szücs, és több Neme

sek, lakóssal Reformátusok , kiknek kő Templomok, 's

Prédikátorok van. Fekszik a' Szamos parton, földgyei

bőven termok, sok réttyei vagynak, erdejek nints, nád

dal pótollyák - ki ezen szükségeket.

i335- Thunyoghy Gergelynek fia Mihály Thunyogh

helységnek falét , mellyett Illona , Bagich , és Bagur

Nemes Aszszonyoknak hit részben, és leányi negyed

ben által adott vólt , de per folyás által tolők viszsza

vette , által adta Cháholyi János Mesternek , Péter {iá

nak , mint közelebről való attyafíának Károly Király

előtt Wissegrádon.

1378. Daróczy Zük Márknak, Andrásnak, és Im

rének ezen helységnek fele Királyi adománnyal adatott.

i33o. Határjai járattak minden határozás nélkül.

1419 Cháholyi János, és László az ítélo Királyi

Udvar eleibe idézték néhai Orosz Miklós Leleszi Pré

postnak , és Királyi Al - Kantzellárnak attyafiait : hogy

Tunyoghi rész jószágokat Klára Testvéreknek, Kis-Zu-

darnak neveztetett Péter özvegyének képzelt hívség-

telensége által igazságtalanúl a' Királytól felkérte.

142i. Ugyan, azok Tunyogon Orosz nemzetségnek

minden gyumőhs termo fájlt levágatták.

1 547.
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1547. Cháholyi Imrének leányi meg fiúsítatván

ezen helységbe.is béiktattattak.

i59z. Nagy Kállai Leökös Lőrincz ,

16ao Kozák, máskép Rácz János,

1717. Korda Mihály benne részt egy malommal

Királyi adománnyal nyertek.

1725. Géressy János, és felesége Tunyoghy Ersé-

beth. egész helységet,

1758. Szűcs Mihály, János, Márton, Miklós, és

Ferencz egy Nemes Udvarhelyet, és 16. telket benne

Nádor Ispányi adománnyal felkérték.

§. 8o. Győr-Telek, régenten György - Teleke t

Magyar falú a' Szamos parton, birtokossal: Gróf Ká

rolyi ház, Gróf Teleky Jósefné, Illósvay , Irinyi, Pa-

tay , Uray, Filep, Radványi, Kubinyi , Gersenyi, Dom-

brády, és mások. Lakóssai Reformátusok, fa Tem

plomok, Papjok van. Határja két nyomásbéli, oszi,

tavaszi vetést meglehetősen, réttyei elég szénát terem

ni k. Határán jün-le a' Szamos vizébe ama nagy köl

tséggel készültt árok, mellyet Gróf Károlyi Antal ké

szíttetett a* végre : hogy a' láprol a' Szamosba szivá

rogjanak &' vizek. Piattza Szathmár.

i335. Cháholyi Sebestyén György fiának adta :

h"gy abba ártatlanúl tölthesse mezei életét, és azt

Cerg • Telkének nevezte. Lelesz. Konv.

•i38o. Még Cháholyi György bírta, a' mikor már

népes helység vólt.

1399. Macha helységnek elpusztításával jobban

megnépessíttetett, a' mint Mácsának leírásában látni

fogjuk.

1646. Peökry Pálnak,

. 1669 Kapy Klárának .is rész jószág adatott benne.

§. 8i. Ökörító Magyar falú, birtokossal: Szuhá-

íiyi János Fel-Ispány, Lukácsi Ferencz, Báró Barkó-

cziné ,
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eziné, özvegy Witkay Lászlóné, Kállsy Antal, lllós-

vay , Kormos, Szaplonczay, Becsky , Rapolti Nagy,

Szentmariay , Mátay , Gulácsi Nemzetségek, földgye

igen termékeny , sok szénája vau a' lápokon , lakóssal

leginkább Reformátusok, kiknek derék ko Templomuk,

's Papjok helyben.

i352. Midon Nemes férjfiak János, Jakab, An

drás, Mihály, és Miklós Mesterek, Kulchey Oienes-

n k fiai , Ukuritov , és Ukuriíou - Etety • Kudya hely

ségeket, és Macha helységnek felét Domanhidy Mik

losnak, Miklós fiának megölettetéséért , az o fiaínak,

és testvéreinek által adnák, Tykudy 'Péternek Amade

fiának, mint Király emberének, és Tisztes Miklós

Papnak , Váradi Sz. Egyház Karja , és Szent Udvezi-

tü- k Oltáija igazgatójának jelen létében., akkor bému

tatták néhai IV. Bela Király idejében azon helységek

röl költt határ levelét, melly e'képpen vala : „ i23ö.

„ Eszt. Tyhudi pusztának határja Penty , és Saul

„ helységekkel , onnét a' Bolkani úton , és &' líol-

„ kannak szegeletein, déli részröl egyenesen Hapu-

„ riasra , onnét Eger réttyére , onnét Nyny Egerhez

„ Ana halas tó körül , melly egészszen »' Klastrom-

„ h0s tartozik, onnét Kerekteonek a.' közepén, és az

„ Aruknak végén egészszen a' Zomusig , a' hol ha-

„ tárjok végződik. " Kőlttt Sz. Jakab Apostolnak nyol-

tzadján , ia5a. Eszt. Tisztes férjfiak Fílep Prépost,

Benedek Fel Olvasója, László Énekloje, Gergely Kmts-

Tartója Kanonokjai , és Mesterei a' Váradi Sz. Egy

háznak üdvösségesen lévén.

1 395 Dománhidy nemzetség bírta. ' .

i3§9. Cháholyi Dienes, és Istváqk Miklósnak fiai

felét elfoglallák mind a' két Ököritónak, az az Ukuri

tov - Ktetykudyának-is.

142?. Báthory Istvánnak , és Andrásnak benne

rész,
» '

1448. Lónyay Andrásnak-is benne rész Hunnyady

János Ország Fo - Kormányozójának adománnyával

adatott. Vólt ez Beregh Vármegyei Követ 1447- a'

Budai



Budai Ország gyűlésére, mid0n Hunnyady Jánosnak

Buda várát gondviselésére bízták.

1449. Dománhidy György birtokában új Királyi

adomány mellett megerosíttetett.

Dománhidy Mihály, András, Gergely, 'Sig»

mond , Györgynek fiai benne osztozkodtak.

i5i5. Ungai Hajas Tamás,

i5ij. Gúthy- Ferencz , és Imre,

i562 Suhó Ferencz, és Sukán János,

1624. Kürthi Pogrányi György,

163o. Chapy Sófia, és Mosdossy Imre,

1642. Laskay János.

lőS9, Jékey András,

1717. Víszocsányi Sándor,

1729. Jékey Sándor,

1750. Nagy Sándor, és György benne részt K1-

rályi adománnyal nyertek.

§. 82. Mácsa fellyebb írtt helység , most puszta

Ükoriló mellett.

i 352. Kölchey nemzetiség által Dománhi diaknak

fej váltságba fele által adatott, mint fellyebb

i399. De azt Cháholyi Dienes , és István elfoglal

ták, és a' lakóit akkor megnépesített Kochord , és

György-Teleke helységekbe szállították.

1414. 1417- Felét Kölchey nemzetség bírta.

14z3. Már puszta vólt, Báthory Istvánnak , és An

drásnak benneQrész Királyi adománnyal adatott.

143i. Határit járatni a' Báthoriak nem engedték.

1448. Lónyay András,

1780. Nagy Sándor , és György egy részébe bé.

iktattáltak.

§. 83. Rápolth Magyar falú, Reformátusok lak

ják, kiknek Templomok, Papjok van, földes Urai:

ftápolthi nagy nemzetség , Potsok , Kormos , Kam'say ,

Érdé-



Erdélyi, Szabó, Kászonyi, Gersényi , Sándorházy , és

több Nemesek , a' Szamos vize partyán fekszik , határ

ja búzái, tengerit , árpát, zabot, szénát jol terein.

Piattza Károly , Szathmár, és Tisza- Új Ük.

Régemen a' Rápolthi nemzetség bírta.

i$3o. Donaánhidy György, és László elfoglalták

vólt , de Rápolihi Andrásnak t László fiának 'Sigmond

Király viszsza adatta.

•

1690. Rápohhi Nagy Mátyásnak ,

1602. Ezen Vármegye Fel-Ispánnyának,

1 665. Thúry SóBának, Várallyai Horváth István

feleségén k, Máriának Kende János hitvessének , Thú

ry Susénnának, és férjének Sándorházy Ferencznek

benne rész jószág Királyi adománnyal adatott.

1711. Rápolthi Nagy Pál - is ezen Vármegyének

Fel Ispánnya vala.

§ 84. Porcsalma, Magyar, Oláh, és Orosz' fa

lú , földes Urai: Szaplonczay Antal, ki főbb részét

bírja, többi birtokossai : Szuhányi János Fel - íspány ,

Gróf Károlyi ház , Kállay Antal, Marsovszky Sámuel,

Súry , Ványi , Lázár, Kovács, Galgóczy , Baj'iay ,

Szentmariay, Czibere , és Balla nemzetségek, lakós ai

többen Reformátusok, és Ó Hitüek . határja nagy és

sík mező, kiterjed az Ecsedi nagy lápig, búaát , ten

gerit, zabot, árpát, szénát jol terem, erdeje nints ,

de nádgya elég, Szathmár piattza.

1097. Drágh, és Bálk Vajdák bírták.

1399. Cháholyi Oienes , és István Miklósnak fiai

Eke • Tyukodja helységét elfoglalván , annak lakóssait

Forcsalmára szállították.

?. Báthory fstvánnak, és Andrásnak,

1449. Üomahidy Györgynek benne rósz Királyi

adománnyal adatott.

1453. Domahidy Mihály, András, Gergely, 'Sig

mond , Miklós, Györgynek fiai benne osztozkodtak.

i5i5.



i5i5. Ungai Hajas Tamás,

1 5 17. Gtí'hy Ferencz, és Imre,

i56a. Suhó Ferencz, és Sukán János,

1612 Kapy Sándor, és András,

16i'f.. Naines-Kürthi Pogrányi György,-

163o. Csápy Sófia, és Mosdossy Imre,

í 1669. Jászay Mihály,

1687. Rápolthi Nagy Pál,

1729. Jékey Sándor, és Maria Radich 'Sigmond

felesége.

175o. Nagy Sándor, é» György benne rész jó

szágot Királyi adománnyal nyertek.

§ 85. Sdfri Magyar falu, Reformátusok lakják,

k'knek k0 Templomok, éf Prédikátorok van, birtokos

sa : Domah:dy László. Sulyok, Majos , Bíró, Kolláth,

Marsovtzky, Uray , Balla, Horváth, Gerzsényi , Aj-

tay, Matóthy, Rápollhi Nagy, és Eötvös Imréné.

Földgye fekete, jó terTiékenységö , erdeje nints , ha-

nefti a' Szamos vize mellett szép gyümöltsös kertyei ,

piattza Szathmár, és Károly.

i

i35o. András, és Desse-u , Imbregi Dienesnek fiai

Sály helységet Péterrel, Abrám fiával, Katha nemböl

valóval, Ch-íholyi nemzetségnek elejével Vassian hely

ségért eltserékék, kik által a* Csáholyi Uradalomhoz

tsatoltatott.

i54i.' Peökry Pálnak benne rész jószág Királyi

adománnyal adatott.

1547. Cháholyi Imrének leányi megfiúsitatván ben

ne béiktattattak.

i 555. Soós János,

1 56.. Karansebeasi Nagy Mátyás,

16jo. Laskay János ,

1642. Báró Károlyi Adám benne részt ,

1663 Vass Márton egy Nemes ülést Királyi ado

mánnyal nyertek.

S. 86.
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§. 86. Pátyod Tót falú. bírják Eötvös Imréné ,

Domalüdy László, és 'Sigmond, Geötz Ferentz Kirá

lyi Tanátsos, Majos Jósefué , özvegy Kovács Jósefné,

Galgóczy Imre, és Simonyi István. Lakóssal Katoli

kusok, és Evangelikusok; határja két nyomásbéli, bú

zát, tengerit, árpát szénát jól terem, piattza ijzaih-

már, és Károly.

i39S. Pátyody Balás , és Ambrus bírták.

1498. Rohody Péternek, és feleségének tíury Er-

sébethnek ,

i5oi. Zoltán Jánosnak,

i504. Zoltán jstvánnak, é« Ferencznek.

1549. Báthory Andrásnak benne rész Királyi ado

mánnyal adatott.

i58o. Nemes Egry Anna egisz rész jószágát Pá-

tyodon Balog Istvánnak , és Jánosnak 104. forintba el

zálogosította.

1667. Gróf Lónyai Margit, Gróf Csáky Istváq há

zas társa .Szinyér-Várallyai némely jobbágyait Mikolay

Boldisárral Pátyodi jobbágyokért eltserélte.

1 663. Wass Márton egy Nemes Udvarhelyiie,

1724. Bagossy László az egész Pátyodi pusztába

béiktattaiott, melly az után népesittetett meg Tót la

kósokkal.

§. 87. Angyalos Magyar . falú , birtokossai : Dió-

izeghy, Kerekes, Domahidy , Szintay , Gróf Teleky

Jósefné, Báró Barkócziné , Szuhányi János, és más

Nemesek. Lakóssai Reformátusok , Templomok , Pap-

iok vagyon; fekszik a' Szamos vize mellett Csenger-

hez közel, halárja három nyomásbéli, tiszta, és két.

szeres bi'izát terem, malma helyben, réttyei jó szénát

teremnek , erdeje nints , piattza Szathmár.

a' Cháholyi Uradalomhoz tartozott.

i.181. Balk Vajda Cháholyi Sebestyénnek lovait ,

és azokon vitetett sóját Angyaloson elvitte.
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1645. Bornemisza Boldi'sár, Cháholyi Anna- ha»

jadon leány, és Tardy Mihály Királyi adomány mel'

lett Angyaloson béiktattattak.

1547. Cháholyi Imrének Ifányi,

1568. Melith István, Pál, és György, mint Chá-

holyí Annának fiai ,

i569. Tardy Dorottya, Sulyok István , és Katalin,

1592. Szentmiklóssi Pongrácz Gáspár hasonlóképen.

§. 88. Tyukod Magyar falú , két fordulója va*

gyon, oszi ,' tavaszi vetést jol terem, kaszálója a* lá

pon sásas , a' mezon jó, vizes határa lévén, a' láp

szélén egy Hagy vájás tsináltatott ez elott 67. eszten

dőkkel egyenesen azon árokba, melly Ecsedtol a*

Gyorteleki határon egész a' Szamosba vitetett, mellyen

az árvizek a' haszon hozó földekröl tsak hamar lesza

ladnak, lakóssal Reformátusok, téglábol épültt tem

plomok vagyon. Földes Urai : Rápolthi Nagy , Uray,

Szalay , Gyene , azonkívül sok Nemesség lukja.

Régenten két különös helység vólt : Tykud mos*

tani Tyukod , és Egyed - Kúttya, nu Ilyet a' régi tu

datlan írók Etyety - Kudyjának , az után Ehe - Tyu.

kodnak nevezlék.

Etety-Kúdya hogy régenten Kulchei nemzetségé

vólt, és * '

i35z. Dománhidy nemzetségnek fej váltságban ál-

tal adatott, azt Ököritónak leírásaban láttuk, a' hol

Tykudy Péter, Amadénak fia említtetik.

l38o. Tyukodot Tyukody László , Jakab, és azok

nak rokoni István, és András bírták, és annak birto

kában új Királyi adomány mellett megerosítettek.

i389. Erscbeth , és Anna testvériekkel osztóz

kodtak.

i395. Eke- Tyukod Dotnánhidy Miklósnak birto

kában vólt.

í899.



1099. Domahidy Miklós Miklósnak fia perben fog-

t^C!lá,h,°,Iyi,Dier?s,t: ^$y Eke - Tyukodja helységét

elfoglalták, és a lakómak egy részét akkor megnépe-

sitett Forcsalma helységbe szállították.

Azon Eszt, az Erdélyi Fejérvári Káptalan bizo.

nyitó Levelet adott: hogy Tyukody András Pálnak fia

és Tyukody Amadé Istvánnak fia, Nemes Tyukody

Margith aszszonynak 6o. arany forintba a' leánvi ne-

gyedet kifizették. 7

1406. Eöry Ambrusnak , és Bálintnak benne rész

1424. Kazai Kakas Miklósnak, és Kazoni Pogány

Domokosnak három telek, *

1448. Domahidi Györgynek Tyukodon, Lónyav

Andrásnak Ethet-Tyukodján, * 7

1449. Jármy Lászlónak , Ramocsaházy Tamásnak

Sadányi Tamásnak , és Santhus Miklósnak Tyukodon

rész Királyi adománnyal adatott.

1476. At Tyukodi, és Urai Nemesek megalkudtak

a' villongásban vólt szántó földgyeik eránt.

i5i4. A' Tyukody Nemesek a' pártos Keresztei

parasztokhoz állottak , és azért a' jószágok Báthory
Andrásnak adatott. T. Rész. S- 38. ^amory

1644. Peökry Pál - Is Királyi adománnyal részt

nyert. Vólt ez azon Pekry Lajosnak Báthory Ersébet-

töl született fia, a' ki mivel Ferdinánd Királyt illet

lenül tsúfolta, Gréczben, és Insprukban hét eszten.

deig fogságban tartatott.

i55o. Hogy Chenger út mellett való, Chenger

Útra menó , Mihály Jakab réttye táján lévo földek „

Halászó- Tó táján lévő mező, és Vatadiatá hálás tó

a Tyukodi határhoz tartozandók elítéltetett.

1665. Sófía, Várallyai Horváth Istvánnak, Mária

Kende Jánosnak, és Thtíry Susánna, Sáridorházy Fa-

rencznek feleségei Tyúkodnak réaz«ibe,



175o. Nagy Sándor, és György Eke • Tyukod

egész helységbe béiktattattak.

§. 89. Bürgezd puszta Tyukod mellett, azérí

Tyukodnak éjszak felöl való sor úttzája ííürgczdnek

neveztetik.

. Még népes helység vólt, Bylgezdnek íra

tott , és benne két Nemes Udvarhely Fekry Pálnak

Királyi adománnyal adatott.

§. 9o. Ura falú , ez előtt bellyebb feküdt a' Krasz-

na felé, de azon víznek árja láppá tévén halárát , el-

pusztúltt, a' régi Templomának fenék kövei most - is

jol kitetszenek , az után mint puszta úgy használtatott,

megint a' láp szélin helységgé vált; gyülevész Olá

hokból áll, kiknek Templomok nints, szomszéd hely

ségben járnak , határja termékeny , mindenféle vete

ményt, és sok sásas szénát tepem a' láp mentében.

nádja , és csíkászó helyei , meilyekbol télnek idején a'

vidéket -is részeltetik. Bírja most-is a* fiú ágon virág

zó Uray nemzetség, melly innét veszi nevezesét, és

sok érdemes Al - Ispányokat , és Szulgabíníkat adott

ezen Vármegyének. I. Rész. §. 163. 165.

*

1414. Egészszen Uray nemzetség bírta.

1476. Tyukod, és Ura között a' villongásban lévő

határok eligazítanak a' Tyukodi, és Urai Nemesek

között.
l ,

i55i. Hogy Kis -Balkán hát fordúló az Urai ha

tárhoz tartozandó , elítéltetett.

1642. Báró Károlyi Ádámnak benne rész joszág

Királyi adománnyal adatott.

§. 91. Csenger Magyar mezo város, régenten meg

eróssített Kastéllya vala, mellynek helyét most is Kas

tély dombnak nevezik, népessége 35o. gazda, éjszak

rol a' Szamos vize keríti, a* mellyen a' Vármegye nagy

költséggel álló hidat tart'. Közötte és Pátyod között

fekszik Puszta • Jánossi, igen jó földgye van, melly

nek ,



hek , és Csengernek földes Urai: Gróf teleky, és Ká

rolyi házak, Báró Barkóczy Ferenfcz özvegye, Kölchei

Kende Pál oiaradéki , Eötvös Lajos , és Klobusiczky

Tzitzele Eötvös. Imre özvegyei, Kállay Leo, és Josef,

Rápolthi Nagy Ferencz özvegye, Szuháiiyi János, Fo-

garassy László, Jékey István, Uray 'Sigmond, és Fe

rencz, Ujhely Antal, Korda Ferencz, Becsky János,

Matay , Riskó , Osváth , Hadady , Belényessy , 'a több

Nemes nemzetségek. Lakóssai Katoi kusok , és Refor-

máuisok , mind a' két rendbélinek Temploma , a' Ka

tolikusok mostani Papja Jávorszky Sándor 9z. Ferencz

Rendén való ; három nyomásbéli szántó földgyei , és

réttyei termékenyek, piattzozása Szathmáron, és Ká-

rolyban , malma helyben , dohány termesztésröl híres.

i217. Eszt. már vagyon rola emlékezet I. Rész.

). Még a' Zathmári Királyi Várhoz tartozott*

inert a' Királyi Kamara Levél • íárjában van bizonyító

Levél: „ Hogy Dienes Nádor Ispány, ée Zounuki Fő-

\, Isjiány etőtt pereltek Gróf Ponyth Kathai nemböl

í} Való Mátyás, és Miklós Chenguerl helységböl való

í, Zathmári várnak jobbágyival két ekényi föld eránt,

í, és úgy megalkudtak: hogy Ponyth azon földiket

í, Mátyásnak , és Miklósnak engedte , Ők viszszont Po-

t) Aythnaft Chertguerbe adtak egy Nemes Ülésnek VP!Ó

í, helyet, és egy malom helyet a* ZomUs vizének ősz-

H ve folyásán. ia39. Észt. *•

Ezert Ponyth Grófnak Jakab fia, ia8fí, Észt. mi~

tíőn Pál nevű Tárnok Mester Chehi nevű falút el akar

ta töle foglalni , a' Tárnok Mesternek fejét vette.

1 322. András Erdélyi Püspök a' Csengerieknek

különös Kápolnát építeni engedett : „ Mi András Isten-

f) nek, é« az Apóstoli Széknek kegyelméböl Erdélyi

„ Püspök adgyuk emlékezetül , kiknek illik: hogy Mi

í, gondolóra vévén ai Chengeri népnek ájtatossagát,

>, és az ö lelki hasznokra vigyázván János Mester, Iva-

« nissy Péter fiának alázatos kéréséie, és ájtatos ese
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M dezésére különös kegyelmünkböl megengedtük hogy

„ C henger helységben Iábol Kápolnát az Isteni tiszte-

M letnek nevekedésére , Sz. Margith tiszteletére épí;.«

M tetett anya Templomnak sérelme nélkül építhessen,

i,, úgy : hogy Sz. Margith Templomának Papja az em-

M lített Kápolnának Tisztyét viselvén , mindenkor azon

„ Kápolna említett Sz. Margith Templomához , mint

n anyához tartozzon, a' mint régtől fogvást maga

„ Chenger helysége-is azon Templomhoz tartozandó

n vólt , azt hozzá tévén: hogy ha említett János Mes-

M ter, vagy az ö maradéki, avagy attyafiai más Pa.

„ pot azon Kápolnában rendelnének , azon jussokat ,

„ mellyet a' Kápolnához tartottak, azonnal elvesziit ék.

„ Költt Ftjérvárun Sz. Katalin ünnepének viradóján. "

i33o. I. Károly Király Rezegéröl adatott adomá-

nyi levelében Chengery Miklósrol, és Jánosrol, Pé.

ternek fiairól emlékezik, a' mint Reszegének leírásában

eléadtuk.

1404 'Sigmond Király Cíengernek mezöségén gyű

lést tartott. 1. Kész. §. 49.

1414. 1420. Már a' Cháholyi nemzetség bírta, a'

mint Cháholynak leírásában látni.

1429, Cháholyi János, és László új Királyi ado

mánnyal benne megerősítettek, a' hol Csenger már

mező városnak neveztetik.

1445. Cháholyi Annának, Péter leányának,

1446- Magdolnának Cháholyi Miklós özvegyének ,

benne rész,

147o. Pottyinkának ( Patentianae ) Cháholyi Já

nos özvegyének a* Csengeri vámnak fele oda itéltetett.

1497. Cháholyi Veronikának Dobó Domokos őzve.

gyének.is benne rész adatott.

i53o. Cháholyi Imre birtokossa Ferdinánd Király,

nak hive lévén , Zápolya János Cseuger várossát Pe-

kri Mikióknak ajándékozta.

" Vólt



Vólt ez Pekry Jánosriák Testvére, a* kik a' Töro-

k*Jk i3ai. Eszt. elfogtak , Török vallásra kéYiszerítet.ékí

de a' Mohácsi veszedelem előtt vagy két nappal által

szökött a' Magyarok táborába, és az ütközet elején el.

esett. De

; Pekry Miklás-is Perényi Péterrel öszve szűr

vén aa levet, midőn Solymán Török Császárnak tisztet

letére mentek , és ez őket intselkedve letartoztatni

akarta, védelmére kardot rántrárl, minek utánna ma-

ga előtt egynéhány Jantsárt a' mát világra küldött

vólna , öszve kontzoltatott. Istvánfify.

i545. 1547- l6£>i. Cháholyi Imre Icányi fiú ággá

tétetvén , &' Gsengeri Uradalmat-is magokévá tet ék.

1047. Patoházi Horváth Györgynek három telek í

1549. Báthory Andrásnak rész jószág,

1 565. Weizprémi Szabó Bálintnak egy Nemessí

Udvarhely Királyi adománnyal adatott. . i

- i

{568. tS/9. István, Páj, ^éter, Mejith György-

nek , Cháholyi Annától , Imrének leányátol születeti:

fíai a' Csengeri jószágban új Királyi adomány mellet

megerősítettek
•

1575. Cseuke Kelemennek egy teleki

1576. Nagy - Szántói Bognár Pálnak égy Nemes

ülés,

1 577* Zudroi Beszprémy Bálintnak egy tel'k,

i(ib3. Csenger várossa polgárinak minden dézhiá)

Királyi adománnyal ,

1 659. Kapy Klárának rész ,

1672. Divényi Ferencznek azon rész, mellyet Fé-

' ;-y Anna Melith 'Sigmond özvegye bírt.

1739. GrófTeleky Mihálynak-is i'ésZ adatott berine,

§. 92. Csenger - Ujfalú az előbbeni városnak szom-

••dságaban, lakóssal Ó-Hitüek, és Református k. t

-nek helyben Papjok, Templomok í határja hasonló

Cjengerihez, és igen j(ít , hanem ar árvíz jár ja ,

i * Mért
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azért nádja elég van. Régi birtokossal azok vóltak, kik

C»enger várossánajt, mim hogy ahoz tariozott , hanem

1 547. a' Cháholyi leányok fiú ággá tétetvén, ezen

helyséííDe-is béiktattatok.

1747. Gróf Teleky Ádámnak rész jószág Királyi

adománnyal adatott benne.

Mostani földes Urai : Gróf Teleky Jósef özvegye.

Gróf Degenfrld Maxim ián, Jéltcy István, Osváih Ger-

gt lyné , Uray Györgyné , iz.ák Gáspár, Vályi György-.

né , Újhelyi Antal , bzuhányi János, Korda Ferencz 3

és Koroknay.

§ 9;?. Bagot, Magyar él Oláh f.ilú, bírja Ha-

gofsy János, k nek lakó h'-ly- itt vagy n ; lakóssal

Orosz enygyesűltt Katói kusok , k knek fábol épültt

Templomok , és Reformátusak, kiknek kő tornyok és

Teniplum k van t szánló földgyei három nyomásban

termékenyek , Icgetlöje és rétiye sok.

A' régi '» moít-is viiágzó Bagossy nemzet* ég'51

vette nevezetét, melly a' Grof Károlyi liázz..( , Ve^é-.-

$y , é* Csomüközy nemzet- ég kkel a' KaplonYÍ torsok

bol származott, ntellyni-k régiségét, 's atiol s?á ina-

zásái Kaplony h« ységnek leírásában eléadtuk. A* mint

a' Vármegye iuevéi I árában kitetszik, már

i3Fi/f. Eszt. Budán Sz. Máthé Apostol napján T.

Lajos Király N^mes férjfiaknak , Pál, M klós , és Lo^

rincz Mestereknek Veté«?y Z inga Péter fiainak, és Ba-

gti-s-y Si nonnak . János fiának , és azok maradékénak

adon ollyan szabad' ág lnvtlet: hö'.ry a' gonosz tévo

ket magok helv-égj ik.ben , és jószágaikban magok,

vaajy Tisz:ye,k által megítélliesték , magok pedig min-'

de i Egyházi, és Világi bíráknak, Várm gyebé ifkn-k

tudm ilj^k, és Városbél:eknelc , aZ"fc lípánnyainak , é»

Síola;abitájinak ítélő liataLrábol ki'éve légy- nek, és

tsuoán tsak a* Kiiályi ltéio Udvar eleibe i éztethessa-

nck, 's otian itéKemessenck. Melly szabadságikal
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i395 Maga hívének Bagossy Málnának, Péter,

Simon ha, János fia fiának, ét az 5 anyának nevrzett

Péternek, azonkívül Mihálynak , Laszlónak, és más

Félernek, az ö rokoniknak , Miklósnak, és uör neznek,

Vetéssy Z nga Péter fiainak, es osztályos aity-tiaknak

reszekre , és

• \

1409. Nemes, és Serény férj fiúnak Ambrusnak,

Vetés-y Lörimz fiának re.zé e 'áigmond Kiraly két

luggö petsét'yeivel megerő sítette.

Mo5. Bagoson Kállay János. is bírt egy részt

• ^424'n^;8°ssy Bernek, réte, fiának, Bugossy

jobbágy,, Bélinek, Urágh György, és báudri kegyei-

lenül megverték. OJ

1429. Faltha, és Hozzyu-Telek puszták. Ra^os

nely egh z, és a' Bagos y nemzetséghez tartozandok-

nak í.atn-k.

1435. Hogy nevezett Ho :zssií . Telek , és Csalko-

nya pusztával, Fatta íoldgyé: , és »' Krasznai i,éret,

n.ei/yek Bagos h.ly,éghez tartozandók , a' Csengeriek,

és Ujfalussiak hu,al

i5i3. Hogy Kratsna • réte , Cerhe-réte,

haJmi-rét , Kösép-rél, és Toliáti- rét a' Bagossi ha

tarún helyhez.tinik, tanú vallalás tétetett.

|5o5- A' Rákos mezőn tartatott Ország gyűlé-.én

Bagos y Mihály a' Királyi Táblának Bíráji kozóa lé-

lel: K*

1540 Bagosry István . és Sebestyén Bago«si jó-

szágokba új Knályi adomány mellett megeiössíie.tek.

A* tijbbi nevezetes férjfiait ezen Jeles nemzetség

nek I. Rész. % io5 163. iü5. eléadmk.

§ 9$. Óvári f lú a' Szamos partyán , lakósfai

M gyaruk Reforwáta vallást tartók, és egygyesükt

Oláhok , mind a' két felekezetnek Temploma vagyon ,

népessége 12o. gazda határa egyenes, és termék-ny,

föl.



földes Urai: Szilágyi, Matay, Pogány, Peley , és Rá,

polthi Nagy Urak.

i3.,í'. Drágh, ét Balk Marmarossy F0 - Tspányok

perben idézték Cháholyi Istvánt, Dienest, és Győr,

gyöt , Sebestyénnek fiait : hogy három Óvári jobbá

gyaikat megsebessitették. ,

i^oíj. György, ét Sándri Bélinek) Drágh Vajdá«

nak fiai birtokokban új Királyi adománnyal megerössí-

tettek

•*

1419. Sándri, Béltheki Drágh Vajdának fia Dara-

hy Jánosnak Óvári rész jószágát hogy igaz;$ágtalamí{

elfoglalta, tanú vallatást tétetett.

1418. Drágffy nemzetség bírtt.

1426. Darahy György, és János, Beltheki Drígh

Györgyei , és Sándrival ezen helységet magok köztt

felosztották.

„

146.3 Luku*' Teleke puszta, Csenger és Óvári

köz't hai.it- hányásokkal elmesgyéltetett.

1470. Csatóházi Csató Gergelynek benne rész jó

szág f

i483 Zakoly Jánosnak Chanádi Pilspöknek , AU

bert és András, testvérjeinek egész helység Királyi

adománnyal adatott.

1579 Báthory Miklós egész helységbe , és Bátho

ry Istvánnak az Ecsedi ágból utőlsónak űú ágon mag

va szakadván ,

1609. Mezoteremi Vethéssy László-is egész hely

ségbe, .

1746 Ráthonyi 'Sigmond egy részébe Királyi ado

mány mellett béiktattatott.

5- 95. Vetét a* Szamos partyán nápeí helyséig,

!akós.rai Református Magyarok, és egygyesliltt Oláhok,

mini a* két felekezeti'íeknek Papja, és koből épűltt

Templomai. # Reformátusoké fgeo régi, mellyet 1460,

Eszt,
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Wethéssy Albert Weszprémi Püspök épített. Jó ha

tára , földgye egyenes, és termékeny, a' Balkány vi

ze délről keresztül follya határát. Főldes Urai : Ve-

téssy Ambrus, Darvay Gábor, Szerdahelyi 'Sigmcnd,

Ferencz, és László, Horváth Györgyné, Szilágyi Er-

sébeth , Markotsári Péter, Korda István, Kerekes Gás-

párné , Muray Miklós. és Lajos, Szent Lászlóy István,

és Ferenczné , Gróf Teleky Ferencz , Bakay Ádám ,

Kállay Leo, Bottka Lajos, Várady Sándor, Uray An

tal , Kengyel Gábór, Patay Mihály, és Matay Urak.

Hajdanában ezen helység Gróf Kristófnak, György

fiának hagyománnyábol a' Váradi Szent Egyházhoz

tartozott; de

124i. Eszt. a' siralmas Tatár járásban elpusztúl

ván ;

1205. Eszt. V. István Király, Gróf Simonnak,

András fiának , most-is fiú ágon virágzó Jeles Vethés-

sy nemzetség eleinek ajándékozta ezen adomány! le

véllel: „ Mi István, Istennek kegyelméböl Magyar

,, Országnak iffiabb Királlya, Erdélynek Fejedelme,

„ Kúnoknak Ura, adgyuk tudtára mindeneknek a' kik-

„ nek illik : hogy mink Váradi Sz. István Szent Egy-

n házának földgyét, Vetys nevezetűt, mellyen épúltt

„ Sz. Miklós Templa, és a' roelly Gróf Kristófnak,

f) György (iának hagyományábol említett Szent - Egy-

„ h;í/,ra szállott, hanem most puszta, és minden lakók

15 nélki'il való, annak minden haszon vételeivel, és

,, és hozzá tartozandóival Gróf Simonnak, András fiá-

„ nak adtuk örökösön bírattandót , ígérvén azon föld-

,, ért említett Szent Egyháznak, midőn tets/eni fog

f) azon Sz. Egyház Papjainak, akár pénzt, hogy érette

„ tolunk viszsza vegyenek, akár hogy annak tserébe

„ más földet adándunk. Adatott Beltuk helységbe

„ Minden Szentek Ünnepének virradóján, Urunk iz65.

„ Eszt. (p. h )

i3n Kopoz Nádor Ispánynak parantsolattyára

László a' Váradi Káptalan éneklo Karjának Pnpja, és

Sz. László Király Oltárának s' Székes Egyházban Ká-

plánnya, mint bizonyság, és Sisci Ábráhám a' Nádor

Ispány
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Ispány embere, Péter Mestert, Péternek fiát, és U?-

dungiiak neveztetett Andrást, azonkívül Györgyöt., Eu-

d'isnak fiát, úgy mint közelröl való rokonit Andras-?

nak , Myke fianak Vetys helységnek birtokában úgy

béh ;lyh -ztették : hogy nevezett Myke , és András öz

vegyeinek hit részét kifizessék 5o gyrákban, akár pén

zül , akár jószágban illendő bets szerént , Péternek

Züthmári Plébanosnak, és négy Szolgabíráknak itélle-

te mellett , két meghatározott 'napra , és akkor az öz

vegy -k az Ok- Leveteiket kiadni tartozzanak; ha pedig

a' határ napra le nem fizetnék , két annyiba marás/.-

tahassanak , és az özvegyek hóitok napjáig Vetés hely

séget bírhassák.

i3*5 A' Várad! Káptálan elqtt osztőzkodtak Ne

me* féíjfiak: Urdungnak neveztetett András, Miklós,

c, Simon fiaival, György Eudusnak fia, Zungának ne-

vf-ztctett Péter, és Simon Jánosnak fia, &' hol í'Vetys

h ly^ég jútutt Eudus fiainak, ottan épített femplom-

naH pártfogót hatalmával. _

\354. ^ Lajos Király mitsoda szabadságot adott

W ihéisy Pál, Miklós, és Lörincz Mestereknek, Zongá-

u-ik neveztetett Péter fiainak , és maradékjoknak ?

1195. 140.9 Ezen szabadságaikat 'Sigmond Király

miképpen erössítette-meg ? azt Bogosnak leírásában

eléaatuk.

(366. Wethéssy Lő'rincz , Péternek fia, GeUnyes

fqldgyénelc nagy részét Vetéshez elfoglalta.

1407. 'Sigmond Király, Tamás Váradi Káptalan

Prépostyának kérésére . azon Káptalannak Aszaló mezo

várossát ajándékozta. Hogy ezen Tamás Wetéssy nem

ből való vólt, Hitetszik; mert

14i6. 1420 egész Vetés helységet Wethésy Jakab,

és Tamás Varadi Prépost bírták, és A' Királyi jtélő

Udvar által-is helybe hagyott Wethéssy nemzetség ága-

zattyában ezen Tamás Váradi Prépostnak , 's nevezett

Jakab testvérének tétetik,.

1 420.



1420- Csáky István tanú vallatást tétetett: hogy

Vetéssy Jakab maga Vetéssy job'bágyit eröszdkossaa *

a* fogházból kiszabadította.

1459. Vetéssy Miklósnak Királyi Levél által en?e-

delem adatott : hogy Zamos vizén Vetés mellett hidast

álliuson, és rév bért szedhessen.

Azon Eszt. Wethéssy Albert Weszprémi Püspök

lett. "

146o. Ötet küldötte I. Mátyás Király Olmutzba

Követségbe : hogy ott a' Cseh Király köz bírósaga a-

latt a' Fridrik Tsászár Követeivel békességet kösson.

1473. Azon Király ismét ötet küldötte Nissa vá

rossába : hogy ott a' Pápa Követe közbenjárására a'

Lengy l kkel megbékéllyen.

1486. Meg^ hóit.

i5i5 A' Báthoryak ezen helységet Károlyi Tstván

Papnak magva szakadtával felkérlék ; de Vetéisiek a*

Károlyiaknak rokoni ellent álvá.i,, üírtokáo* ne.» iép-

heitek, i

i526, Vetéssy Mihály II. Lajos Király Udvarában

lakott, a" Mohácsi veszedelem előtt ö küldetett véres

pallosai, és palástal , Szathmár, Bereg , Kraszna ,

Szólnok , Ugocha, és Mármaros Vármegyékhez: hosy

a' katonákat menéi hamarább küldgyék a' Törökök el

jen. Úti költségül a5. forintet kapott. 1. Rés/,. $. 64.

1 549. Hogy Iváncs erdeje a' Vetéssi határhoz tar

tozandó , elítéltetett. )

i55a- Zennyessy Lukácsnak benne rész adatott.

1672. Mezöteremi Veíéssy János, Márton, Péter,

és László ezen helységnek birtókában új Királyi ado-

mány mellett megerossítettek.

1613. Kaszás Bálint egy részt a* malommal,

1616. Petho István-is egy malmot a' Szamos



1628. Kökényesdy Péter-is rész jószágot benne,

Háború nevezetű egész pusztával , Királyi adománnyal

nyertek, ellent mondván a' Vetéssy fiú maradékok.

163a. Azon Kökényesdy Péter tanú vallatást té

tetett : hogy Tövis nevezetű föld nem a' Szathmári, de

a' Vetéssi határhoz tartozandó.

165o. Kökényesdy Susánna, és Borbála, Péternek,

Pál fiának Vetéssy Pottyinkátol , Jánosnak leányától

született leányok, Szilágyi Ferencznek.és Dolhay Pálnak

házas társai , Gróf Pálffy Pál Nádor Ispány parantso-

lattya mellítt kén-zeritették a' Vetéssi fiú ágot az osz

tályra, a' hol Vetés mellett fekvő Vetés- Kékes , más

kép Háború nevezetű puszta-is emlittetik.

165i. Ellent mondván ezen osztálynak • is a' Ve

téssi fiú ág.

1734. Vethéssy László egy Magyar gyalog Rege-

mentnek tulajdonossa, nevezetes Hadi Vezér vólt, és

VI. Károly Császár által Bárói méltóságra emeltetett ,

de notelen életet élvén, maradékot nem hagyott.

/

A' többi nevezetes férjfiait ezen régi Jeles Vetés

sy nemzetségnek I. Rész. §. 119. 163. 165. úgy Gróf

Károlyiakkal egy tőrsökbol , ama híres Kaptoni nem

böl valo származását , nem külömbhen Zongának ne

veztetett Péternek fiaiban, Lorinciben, és Pálban,

Mezöteremi , és Vetéssi ágakra lett szakadását, Kap-

lanynak leírásában már elé adtuk.

§. 96. Gyülvé»z ez előtt falú, most puszta, Ve

téshez tartozandó.

i5i5. Báthory György, István, és András, a' Ve-

fétsiek köztt megesett vérség fertoztetése miatt , melly

akkor hívségtelenség neme vala , felkérték.

i55z. Zennyessy Lukácsnak benne rész jószág

íulatotr.



1572. Vet^ssy János, Márton, és Péter birtoká

ban új Királyi adomány mellett megerössítettek.

160i. Mező Szentmiklóssy Jánosnak.

1612. Kaszás Bálintnak,

1625. Kökényesdy Péternek. is rész ajándékozta*

tott benne.

§. 97. Qelényes régenten falú , az után puszta ,

a' mint az Ok-i.evelekbö'1 kitetszik , Vetés , és Szath-

már Várossa köztt.

i34i. Orugeth Willermes Nádor Ispány Gelenyus

mellett ezen Vármegyének közönséges gyűlését tartot*

ta. I. Rész. §. 48.

1 366, Vetéssy Lorincz, Péternek fia Gelényes

földgyének nagy részét Vetéshez elfoglalta.

1367. Gelényes helységet Nagy Mihályi nemzet

ség bírta , és Domokosnak Zathmári polgárnak zálog.

ba vetette.

1469. Már puszta, és a* Vetéssy nemzetség birto

kában vólt.

1609. .Határjai Szathmánol megkülömböztettek.

%. 98. Dob Magyar és Oláh falú . a* Balkány pa-

taka mellett, azért régenten. Balkun- Dobnak nevez

tetett. Birtokossa Geötz Ferencz, Császári, 's Kirá

lyi Tanátsos. Lakóssal Ó • Hituek , és Reformátusok,

mind a' két vallásnak kő Temploma, és Papja van.

Szántó földgyei három nyomásbéliek , mellyeknek két

harmad része nintsen a* víz áradások alá vetve , 's

mindenféle veteményt megterem trágyázás nélkül • is ,

réttyei tágasok, 'a jó füvet teremnek; kiterjedett nagy

erdeje, legeilőj e elég. Nagy Károly, és Szathmár pia-

tzozása.

Régenten Bessenyeiek ( Bisseni) lakták, kiknek

eredetét Stilting Bosnyak Országbol teszi, Pray ha-

zánkfia pedig a' Kúnokkal, és Patzinauitákkal egy

nejnzetnek mondjya. De ezek
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1241, kétség; kívül a' Tatár járásban kivágattak.

Mert

izöi. V. István ifjabb Király, Zoth-nár Vár.ne

gyébi Balhun-Dob fdldgyét, melly ez elott Bessesy:i-

eké y'U (terra Bissenorum) maga hívének Apat

Giótnak ajandékozta.

Ezen Apor nemzetségből valók vóltak :

1807 jUaczk firdétyi VajJa, a' ki Oitó Királytál

a' koronát elvette.

. 1. Lajos Királlyíl Olazz Országba oda járt:

hogy ott az András halálaért boizszút állyon. :

1349. i35i. Laczk András Szathmári Fó • lípány,

és Székely k Ispánnya vótt. l Resz. §.. 184. iA5. )*'./.• is

Lajos Királlyal oda járt Olasz Országba, a' Tatáf'uk.aC

Erdély szél.:i el-zélyesztette , Allamox vezá'j^k';t ino^

ölte. Testvéi je vólt, Pett«n, a* ki Zantouinak nevez«

teteit.

1379. János, ét István Zanthoui Petien űai ezen

helységet bírták.

1^98. Katal'n Aszszony, néhai Jánosnak Zantnui

Petten liának leánya . és liátliory Jáoo- 'vU--iem. k .

Pétsr fián k felesége, Báthory Jánossal Györ^yaek fii

val, és 1. 1 vaunal Z*oiszló üával , neveien Györgyitek

rokonával , az ö Thagfi nevű helységjek i"k itoit, e»

G Ivach helységeknek leendő elhatárolásuk eráut me^-

»lkudtak.

1417, Báthory István, és Benedek egész Oob liely-

íégébe Királyi adomány mellett béiktatutcak.

i593. Lorinczfy Gáspárnak egy Nemes ülés benne

Báthory István által béfiatott.

1609. Szénássy Mihálynak benne rész jószág, más

kép Tagysseg nevezetű,

4. Csoknay Benedeknek, Possay 'Sigmondnak,

Macskássy Mihálynak, Csorvászy Tamásnak, Vetéssy



Lászlónak, Apáthy Mihálynak, Csomaközy Péternek,

Ankreyter Mihály szolganak, Bá hory Pál törvényie-

len fiának, Béczy Lörincznek, Kerekei Benedeknek,

és Györgynek , László Boldisárnik , Barbéiy Péternek

Hagy.nassy Istvá'nnak , Kiss Lörincznek, Ková -s Már-

tonnak, Vitkay Mihalynak benne rész jószág hív szol-

galattyokért Gróí Báthory litvánnak végső iendeléfé-

böl kilia íuatoit, melly az tíesedy Urad -lomnak álul

vételekor a' Királyi biztosok altat jóvá hagyatott.

Ezen itten nevezett Ankreyter Mihály vólt azon

Német eredetű szolga, a* ki által Gróf Bathory István

11. lladi-lf Császárnak viszsza küldötte a' Királyi pet-é-

tct , mi Jön Bocskay hadához állot'.. I. Kész. §. 100.

1626. Redeglii Nyári Benedeknek benne rész jó-

szaec adatüti. Az után Ecseddel egy földes Urat es-

mért, és

1777. Gróf Károlyi Antal -is, tígy fnint Élesed

várhoz tartozandót új Kirá'yi adomány mellett felkérte.

§. 99- Tagy helységet , melly most a' Dob, és

Domahída határai köm puszta ,

1335. Báthory Zaniszló Lászlónak fia ,

1402 Báthory István Zaniszlónak fia bírták.

1609. Tédy Bálintnak benne egy telek Báthory

István hagyománnyából adatott.

§. 100. Zsadány falú, lakóssa! Ó • Uituek , ioo,

gazda, Te-nplo ujok , Papj k h lybert, birtokossa! Bá*

ró Thoroczkay Rosália Gróf Tt le.ky-Fnrencz özvegye,

Báró Szalai Sztojka 'Sigmond , D'-niel Theresia Buday

Jóse'né, Kállay Leo, és Oomahidi Urak. A' hatái-j's

tó búzát, tengerit, zabot terein, az Homorod patakja

keresztül foly a' juelytégen, erdeje kitsiny , piattza

Jbzathmár.

1379, János, és István Zanthoai Petten fiai bírták-

1417. Báthory István, és Benedek Királyi ado

enány weiUit Nagy • Sudányba Jbéikuiuk.
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14a3. Nagy- és Kis-Sadányt, Sadányi Tamás biN

ta , kinek Kis-Sadány határon termett szénáját Báthory

Tamás , és Mihály felégették. ' ,

1425. Nagy-Sadánynak, és Hodosnak határi vá-

lasztott bírák által megkülömböztettek Pálfalvay Ist

ván, Nagy Sadányi Tamás, és Piskárkossy György

között. -

1481. SóTiának Kis • Tárkányi Miklós Mátyus fiat

hitvessének, és nevetlen aszszonynak Vetéssy István

feleségének rész adatott benne.

1449. Sadányi Tamás új Királyi adomány mellert

birtokában megerőssíttetett.

1844. Pálfalvai Buryan Lászlónak , és

1648. Remetey Lorincznak , és Lászlónak Kis-Sa-

dányba ,

1609. Macskássy Mihálynak Nagy-Sadányba ,

165z. Némethy Jánosnak-is Nagy- Sadányba rész

jószág Királyi adománnyal adatott.

Azért ezen helység régenten Nagy és Kís-Sadány-

ra osztatott.

§. 10i. Madarász falú, régenten széjjel szórva,

most egyenes három úttzára épület aoo. telkes , O*Hi-

tü , és Sváb gazdák lakják , helyben Papjok , Templo

mok az Oláhoknak, a' Svábok Erd0dre járnak Tem»

plomba. a' Gróf Károlyi ház bírja; határja sovány,

viz állásos, cserjés, most tisztíttatik , #ömö*Ó neve

zetű patak foly rajta, űielly az Erdödi határon veszi

eredetét , és a' Homorodba mégyen. Piattza Urdód ,

és Szathmár.

1492. Móré György bírta, &' ki két Török fejek-

kel rakott szekerekkel jött Budára a' Királyhoz , melly-

ért Szörényi Bán lett , a' mint Isthvánffy írja.

i5o5. Belgrádi Bán vólt, és a' Rákos mezei híres

véseséének alá írta a' nevét. Maradéki nagy Urakka

• lettek ,



lettek , a" Csulai , Körös-Bányai , Palotai, éí Vöröskői

Uradalmakat biruk.
' -

i5afi. Móré Filep Pécsi Püspök vólt, és a' Mohá

csi veszedelembe eleseit.

1 649. Madarászt még Móré János bírta, a' ki Ba

lassa Menyhártal tolvaj módon zsákmányolta a' Bánya

várasokat, az Ország rendeléséböl Gróf Salmi Miklós

ellenek küldetett, a' ki Móré Jánost Léva várában el

fogván sokáig rabságban tartatott.

1 588. Ennek híirségtelensége által, és magva sza

kadtával Rudolf Császár , és Király Madarász helysé

gét Révay Istvánnak , és feleségének Dersy Margitnak

ajándékozta.

16i6. Révay Ersébeth Petróczy Mártonnak hitves

se ezen ej;ésa helységet Nagy-Luchei Dóczy András

nak , és feleségének Paczóth Juditnak 6000. forinton el

zálogosította.

§. 102. Toke - Terches Oláh, és Sváb falú, f8N

des l.'ra a" Gróf Károlyi ház, lakóssai Katolikusok,

és O-Hitüek, mind a' két felekezetnek Temploma, Pap

ja van, határja jó búzát, rozsot, tengerit, zabot te

rem , szép fiatal erdeje vagyon az Uraságnak, piattza

Szathmár , és Károly.

1407. Báthory Jánosnak benne rész jószág Kirá

lyi adománnyal adatott.

1412. A' többi részét Darahy János birta, de a*

Sigmond Király ellen gerjesztett párt ütésbe kevered

vén, azt Sándri, Béltheki Balk Vajdának fia a' Király

részére elfoglalta.

1417. Báthory István, Benedek, Tamás, Mihály,

és Bertalan az egész helységet Királyi adománnyal fel

kérték, és az Ecsedi Uradalomhoz tsatolták.

16i5. Spán György Eciedi Tisztartó erdejének ha

tárit Gilvácstol megkülömböztette.
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Az után az Ecsedi Báthory ágnak magva szakad

tával Bethlenekre, Rákócziakra, és Gróf Károlyiakra

Királyi adománnyal szállott.

§. io3. Gilvács Sváb falú tér helyen, &' Kraszna.

vize pariyán , földes Ura Gróf Károlyi nemzetség , la-

líóssai Katolikusok , határát szorgalmatosságok által

mindenfele őszi, 's tavaszi mag termésre alkalmatossá

tették , az erdő telek számra köztök felosztva lévén. az-

z?( krmélve bánnak, szép szarvas marhákat, és jó lo

vakat tenyésztenek, piattzok Nagy-Károly.

* •

Régenten Miklós ., és Petteh Zántoui Tomay fial

bírták. Mert

Katalin néhai Jánosnak, Zanthoui Petteri

fiának leánya, és János Mesternek, Báthory Péter fiá

nak félesége Tag/t helységtöl határát elválasztatta.

1417, Báthory István, és Benedek benne Királyi

adomány mellett béikiattattak.

1609. Ecsedi Báthory ágnak magva szakadtával

egész helység Tedy Bálintnak Királyi adománnyal

adatott.

iPi5. Tanú vallatás tétetett az Ecíedy Tiszttartó

nak Spán Györgynek részére : hogy Tedy Bálint neni

Glvátshoz, de a' Majtényhoz tartozandó erdőt elfog*

lalta, és a' Kraszna vizének folyását a' Gilvácsi ma*

lom kedvéért másfelé fordítatta,

Az után megint az Ecsedi Uradalom bírtokossaí-

ta , és azokrol Gróf Károlyi házra szállott.

§. 104. Piskárkos Oláh falú , földes Ura a' Gróf

Károlyi ház, lakóssai Ó-Hitűek, Teroplomjok , 's Pap*

)ok van , földgye búzát, tengerit, árpát, zabot terem,

szép tilalmas erdeje is van, piattza Ssathmár , és Ká

roly.

1370- Piskárkossy JánOs Györgynek fia bírta.

.449-



i449- Sadányi Tamásnak benne rést Királyi ado-,

alánnyal adatott.

1489. Egy negyed része Csáky Benedektöl Ferencz

fiátol elítéltetett, és Drágffy Bertalannak adatott.

i55i. Annának Drágffy Gáspár feleségének egész

helység,

1660. Zodoray Mihálynak benne rész jószág Ki

rályi adománnyal ajándékoztatott.

§. io5. király - Dátócz Mezo varos, egy rész*

Szathmárhoz , más része Szólnok Vármegyéhez tarto*

zik , nagyobb részét Gróf Károlyi ház bírja , a' többi

ben birtokosok Szilágyi Jósef, Veres Ádám , és Já

nos , Fekete, Kiss, Kengyel, és több számos Nemes

ség , lakóssal leginkább Reformátusok, és Ó-Hitüekt

földgyei mindenféle gabonát boven teremnek ., réttye

szénát eleget, és hasznosat ád, Szathmár , és Károly

piattzozása , legeilője tágas , elegendő fajzása, káposz

tát boven termesztenek i szölős kertyeik tágassok , mal

mok -helyben a' Kraszna vize végig folyván.

1217. Eszt. Solymosnalí neveztetett, mivel Kirá

lyi Solyom madarakkal bánó Vadászok lakták a* Ta

tár járás el0tt , a' mint kitetszik a* Váradi tüzes próba

KönyvbőL a55. Tzik. „ Pál a' Vadászoknak Ispáhnya

,, vádőlta Keherát Splumusi major házból valót a' bo-

I, szorkáhysággal, Birája lévén Miklós á' Zothmári Al-

., Esperes , Perest óldó János. Fehera a' tüzes vasát

f) Hordozván Váraden , ártatlannak találtatott.

Már ezen ítéletbol azt ki lehet hozni : hegy mivel ezert

Vadászok a' Szathmári Esperes által ítéltettek, a' Szath.

mári Kspérestséghez vóltak tartozandók a' Solyhíósi

majorbol , a' hol a' Király számára Solyom madarakat

neveltek , és tanítgattak. Ezen Solymosi major pedig

akkor ott feküdött , á3 hol iböst Király - Darócz mtzS

Város fekszik: Mert á' Tatár járás után

ia6a. Eszt. V. István ifjabb Király midőn Aladár

Grófnak, Eurs nemböl eredett Mihály fiának Sotamus

K föld-



foldgyét Zothmár Vármegyébe ajándékozta, azt mond

gya: „hogy ez lakók nélkül való, de ez eiőtt Kiralyi

r Solymosoké vólt, ( ierra Drcuicariorum líegioiuin )

üfaueli itzó Uu t'resne Magyarázattya szerént Solyom

madarat tészen , de ez nehéz kimondása lévén &' la-

•kó -oknál 4 az Oláhok Draucznak , ».' Tótok Dravecz°

nek, a' Magyarok Darócznak nevezték, melly mái

nttpiglan is fclö nevét a' Királytol megtartya, és Ki

rály • üarócznak mondatik , sött a' Hit sz'-gok is tő-

löií Deákúl Aucartusoknak , Magyarúl a* Madarakról

Lúdasoknak nevi ztettek , a' mint a' Magyar példa be-

"széttekben (Hungaria in parabolis) 94. lapon meg-

mutaltok.

i

Ezen Gróf A'adár maradékénak egy ága Dara-

•csiaknak, más ága Váratlc.iaknak nevezle m?gát,

's rv.iki.il származott a' Jeles Kisvárday nemzet? ég is,

a' mint Kis-Várda-is ezelőtt Deákúl minut Varadi-

num, Magyarúl Kin- fáradának mondatott.

1 3% Simon, Horváth és Balmát Országi Bán

vólt.

i38a. Daróczy, és Váraday nemzetségek bírták

egészszen Király • Daróczot. Leleszi Konv. Hanem

i585' Daróczy Tibold , és Kis • Váraday Domokos

Csáky Istvánnak örökössön eladták, és

1414. Már Csáky Miklós és György, Istvánnak

fiai bírták. .
f

1*449. Sz«pessy Péternek , és Istvánnak benne rész

jószág adatott.

1489. Csáky Benedektol Király Darócznak egy ne

gyed lésze a' malommal egygyüit Űrágffy Bertalan

részére elítéltetett, a' hol Király • Darócz már Mező

városnak neveztetik.

i55i. Annának /Drágffy Gáspár feleségének egy

Nemes ülés adatott benne.

i58o. Szent - Mártonyi Farkas Pál egy^Nemes Ud-

varhelyben, és két telekben béiktattatott í SL* hol Nagy.

Darócsnak mondatik ezen város.

• -i585.

X



i585. Vörös Jánosnak, és Lukácsnak egy Nemes

űlés új Királyi adománnyal adatott, mivel a' Tatár

rablásban leveleiket elvesztették. 1. Rész. §. 78.

1 638. Debreczeny Tamás elő nevét (praedicatum)

Király- Daróczrol írta, mellynek birtokossa vala.

%

A' fellyebb említett Daróczy, és Kis-Váraday nem-

eetségek, a' mint fellyebb láttuk, régi Magyar tiurs

nemböl vették eredeteket.
• , • i ^ • * >

iő85. Daróczy Tibold Király - Daróczról elszakad

ván Borsod Vármegyében vette lakását azon helyíég

be, melly most-is töle Tibold- Darócznak neveztetik,

a' mint a' íüi , és leány ágak köztt a' Királyi Tábla

előtt folytt per mutattya. Vólt pedig fia ugyan tsak

Tiboldnak, &' ki Aladárnak, ez Mihálynak Eurs nem

böl származottnuk fia vala. Mostani fiú ágon lévő

maradéki Ttboldoknak nevezik .magokat, leány ágon

lévo ivadéki pedig az említett per folyásban tétetlek :

Dacsó Anna Blaskovich Jósef felesége, Kesselököi Maj-

thényi Károly, Imre , János, Gábor, és Péter, Zsa* •

dányi , és Török Széntmiklóssi Almássy János, Ktlle-

messy Melczer György, és Fáji Fáy László számos

Tiboldnak rokoni Filep , és Lázár tsak ugyan

Szathmárba letelepedtek, kiktöl nevezeteket veszik más

két helységek: Fülpös , és Lázár, most Pussta-Da-

rócz t a' mint azoknak leírásában látni fogjuk.

•

i55o. Eltt Daróczy Szerafin , kinek els0 leánya

Sófia Albessi Zsolyomi Miklós felesége, ennek fia Zsó •

lyomi Dávid, ennek leánya Kristina Perényi Gábor fe

lesége , ennek Mária Báió Barkóczy Sándor, ennek

megint Juliánna Báró Sennyey Pongtáez , ennek ismót

Borbála leányi Báró Wécsey László feleségei , kitol

származott Báró Wécsey István Hadi -Vezér, és en

nek Festetich Judith feleségétol született Báró Wécsey

Miklós mostani nagy érdemü Fö-ispány.

K ü Máso



Második leánya vólt Katalin Kubinyi L

leánya Borbála Galambos' Lászlóné , ennek ismét táíi

leánya Nagy-Lónyai Lónyay Ferencz felesége, ennek

Gábor fia, János unokája , a} ki tsak ugyan Lónyay

Floreniina feleségétöl nemzette Lónyay C-ábort, Csá

szári, 's Királyi Kamarást, Sz. Isiván Jel s Rendjé

nek Vitézzel , és Zemplén Vármegyének mcstaui Fel-

Ispánnyát.

A' Kis-Várdai ágból Jakab, és II. Aladár legelo-

^ szor említetnek.

i3n. Azon Egri Káptalan levelében, a" melly

-szerént Kassa várossának kezességül által adattak ad

dig, még Amade Nádor Ispánynak fiai , és Kassa *á-

rossa i. Károly Királlyal egyfeyességre léphetnek.

1557. Említtetik János , a' ki a' Kis-Várdai várat

építette s és Margittol, Marthonusi Zochud fiának leá

nyátol született t és ennek két fiai Miklós, és Domo

kos , a' ki

1080. A' Szathmár Vármegyei jószág eráttt Bátho-

riakkal pereltt. Ennek négy fiai vóltak: 'Sigmonü, kW

n«k leánya Katalin Albessi Zsolyomi Tamásnak f lesé-

ge, Miklós, Pelbárt, és Mihály. Ez 'Sigmond Ki

rálynak úti társa vólt a' Német, Frantzia, és mát

Europai tartomájiyokban , é*

147i. AdvJga leányt A^árdy Péter feleségét, é»

László , András , János fiakat hagyott.

1455. Miklós Királyi Kintstartó , és Zabolcsi Fő"

Ispány,

1459. llí. Aladár Királyi Fo-Pohárnok , és ZabóN

esi FoMspány, kinek Perényi Katalintol született egyet

len egy leánya Frusina Csebi Pogány 'aígmond felesé

ge vólt.

1524. Lászlónak leányi említetnek : Judiih Kállay

Jánosnak, KJára Verebélyi Jánosnak, Katalin Csábrá-

»i Erdödy Bálintnak hitvessek
S .454,



Várday István Erdélyi Prépostá,

1467. Kalotsai Érsekké ,

1468. Kárdinállá lett.

1481. Péter hasonlóképen Kalotsai Érsekké, és

Udvari Fő-Kantzellárrá, de Hollós Mátyás Király ellen

szabadabban, a' mint illett, beszélvén ;

1486. fogságra tétetett. Incze Pápa közben vetette

át. de Mátyás el-ncm álván boszszú álló haragjá-

tói," tsak

1491 II. Ulászló alatt szabadiílhatott-ki fogsága-

bői , és a' Kalotsai Érsekségbe viszszá helyheztetett.

160i. Meg halálozott.

1486 Mátyás Bosnyáki Püspök,

i5oi. Pál Esztergam! Kanonok, és Földvári Apá-

tnr,

a5og Máthé Tsmessi Gróf, ,

i5io. Ferencz Királyi Kintstartó , Vitezi, az után,

Erdélyi Püspök ,

i5ai. Pál Budai.Prépostbol Weszprémi Püspökké,

és Királyi Kintstartóvá ,

1624. Egri Püspökké ,

i526. Eszteigami Érsekké,

i5/)3. Királyi helytartóvá lett. I. Ferdinánd Ki

rály nagy betsben tartotta.

i5afi. Imre a' Mohácsi veszedelembe elesett.

1644. Ambrusnak Kánffy Petruska feleségétöl Klá

ra leanya Serédy István házas társának íratik.

i545. Tamás Egri Kanonok,

1547. Más Tamás a' törvényes dolgokban Királyi

helytartó ,

Mihály Királyi Fo Pohárnok, felesége Dobó

Kristina , leánya Anna, Zokolyi Miklós házas társa,

)58o. Miklós a* Kis-Várdai nemböl fiú ágon utől

só vólt.

§. 106. Géres Magyar helység, fekszik Farkas-Orra

nevfi hegy alatt; földes Urai: a' Gróf Károlyi ház, Köl

csey BáV'ntné, Ráez Farkas, QttHk Károly, és Balogh

nem-



nemzetség; határbéli szántó földgyeik három nyqmás-

béüek , mellyek búzát, kukuritzát, zabot jol terem

ni k. piattzozása Szathmáron , és Károlyba.

1489 Negyed része Csáky Benedektöl DrágíFy

.Bertalan részére elítéltetett.

1628. Cs?pei Zoltán Jánosnak benne rész jószág

radatott. Vólt ez Zóltán Jósefriek unokája, a' kinek

nagy Apja Lossonczy Istvánnal egygyütt óltalmazta

Temesvárt, és ott i65a. Eszt. a' Prajkó Kapú előtt le

vágták a' Törökök.

§. 107. Gyöngy,, Oláhúl Gyüngyes, Oláh falú ^

egész=zen a' Gróf Károlyi házé; lakóssai O • Hitüek ,

fekszik a' Kraszna vizéhez közel, szántó földgyei há

rom nyomáibéliek, de soványak, azért tsekélyen ter-

mik a' búzát, zabot, és tengerit, piattza Béitek, és

Károly.

Csáky Benedek bírta vólt ; de

1489. töle Drágffy Bertalan részére elítéltetett.

§. 108 Bőiddel- Alsó- és Felső, régenten Bodvaj,

fgé'zszcn Gróf Károlyi Uraságé, Oláh falúk, lakós

sai egygyefültt Görög Katolikusok., Templomok iábol,

Papjok helyben, a' Boldádi patak végig foly az úttzáin,

• mellyröl Vették nevezeteket, eredeti ennek a' Kis-Szo-

koncíi határban vagyon, píattzozások Erdődön, ét Szath-

máron, nem régében szölő hegyet is kezdettek építeni,

határbéli földgyei, réttyei soványuk, legellöjök tágas »

. mind a' kétféle van.

% i5ii. Károlyi SóHának Csobay János feleségének,

és Kasuhy Borbálának Károlyi Mátyás hites tárjának

Királyi adománnyal adatott.

i5i8. Puszta 'vólt, és Báthory György, István,

és András felkérték , de a' Károlyiak ellent ályán,

l fi tokába nem léphettek.

\. 109.
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§. 109. Dobra Magyar falú, lakóssai Reformátu

sok , egéazszen a' Gróf Ivárolyi házé, a' hatara' három

i'.ir.uiLb.i iiasználtatik , búzát , zabot, és ten^ent te- •

i 1- íi , meílyuck egy réizéc a' Kraszna vize kiarauasa

gyakorta eibuiútya, vannak szép szölo hegyei, és

erdeje.

A' mint a' Bélteki Uradalomhoz tartozott minden

kor, ú^y a' Bélteki földes Urak-is bírtak; hanem ,

i56i. Karansebessy Nagy Mátyásnak tatárjában

egy szölő,

ifc36. Prépostváry 'Sigmondnak , és feleségének

Széchy Katalinnak egész helység Királyi adománnyal

ad-itott. Vólt ez Prépostváry Bálintnak fia^ kirol iáél-

teknek leírásában, lessz emlékezet.

1778. Gróf Károlyi Antal a' Bélteki Uradalommal

felkérte. ' ,

§ 110. Rákos • Terebes , Oláhúl fíáftovrt , falú ,

109. házbol áll, lakóssai Ó-Hitüek, helyben Papjok,

és köböl épültt Templomok, a' Gróf Károlyi ház bir-

ja, a' határja hegyes , völgyes, sovány, Bikacza pa-

taka a' határán, 's Bogdány a' falú'i vé^ig folynak,

mellyek hó olvadással , sebes essözéssel megtelvén, na

gyon rontyák mezeit, sö't a' házaikbol -is küiitjty.ík ,

most más rendbe szedi lakó helyeiket az Uraság; er

deje cserfás, és musdaj , de ritkás, mivel sok hamú

ziirt föztek benne. Piattza Béitek, és Tasnád, a' Bél-

theki Uradalomhoz való. \

i393. Megyessy Simon Bánnak fiai bírták.

1646. Kemény Jánosnak, és' feleségének Kállay

Susánnáaak Királyi adománnyal adatott.

§. 11i. Alsó • Szopor filú , a' lakósok O-Hiti3ek,

i5o. gazda a' Szathmári részen, mivel más 60. gazdá

bol álló része Szólnok Vármegyéhez tartozandó, k8

Templomok, Papjak helybe; Bírtokossai a' Szathmári
• rész- .



résznek : &' Királyi Kints-Tár , Gróf Andrássy Kávoly,

Gróf Károlyi ház, Sándorházy János, István, Jósct'.,

Gúihy János maradéki, Gróf Teleky Imre. A' határja

sovány búzát, zabot, tengerit keveset terem, és azért

napszámmal a' szolo hegyéken, és az üveg tsináló mű

helyben keresik élelmeket. Piattzok Tasnád Szólnok

Vármegyében.

§ it». Fthő- Szopor falú, a' Kraszna vize men«

tibe, &' Szathmári résben 109, házzal bíró gazdák lak-

ják, "Ó -Hitüek, Templomok fábol, Papjok helyben,

birtokossal a' Királyi Kihts-Tár , Gróf Andrássy Ká

roly, Gróf Károlyi ház, Bökényi Ferencz , a' határja

sóvány, többnyire napszámmal keresik élelmeket, er

deje cserfás pusztúltt félben , a' réttyeiben a' Kraszna

áradási sok kárt tesznek, piattza Tasnád.

Régenten ezen két helysége^ Szopory , az után

Felső- Szoport Szily nemzetség bírta.

§. u3. Hlósva Oláh falú, mellynek tsak egy ré-

szetskéje var^ Szathmár Vármegyében , nagyobb része

pedig Kraszna Vármegyében. Főldes Urai: Gencsy

Jóset'., és Sándor, Kéttzery István, Szikszay Ferencz,

lakóssaí Ó-Hitűek, h-itárja hegyes, vSlgyes , agya

gos, fája, szö'lője elegendő, piattza, és Papja Som

lyón van. ,

1489. M^ndy Ambrus Kraszna Vármegyének FeU.

Ispán.nya egy részét bírta.

§. 114. Kegye Oláh falú, földes Ura a' Gróf Ká\

rolyi ház , lakóssai Ó - llitűek , Templomok fábol é-

pültt , és Papjok helyben, az határja hegyes , volgyés

nagy kiterjedésa, Toldgye fekete, terem búzá,t. rózsot, ég

tengerit, a' terméseit Tasnádqn , és Károlyfea szoktál^

eladni. Kaszáló réttyei jó szénái adnak, van nagy ki

terjedésű há>om , és a' Papjoknak tartására különös ,

Ufl/qí nevezetű erdeje, szolo hegye, k0, vágó bányája,

hamú zsirt főzo háza , és az Uraságnak tsinos kertye .

m-llybe szép Udvar há>, istálló építtetett, keresztül

foly a' hegyelsbol a' legegésségcücbb , As kimeríthét*^



len víz forrás, és aa Erdélyiekkel vetekedo szép lo

vak nevekednek benne.

1410. A' Báthory nemzetség bh-ta.

1417. Három helyiégre. Magyar • Várallya , és

Oláh • Kegyére osztatott, Szolnok Vármegyéhez tarto-

zott. de Báthory Istvánnak, és Benedeknek kérésére

Királyi rendelő végzés |mellett Szathmár Vármegyébe

által tétetett, kik benne új Királyi adomány mellett

megerősítettek.

1421 Szakácsy János Dengelegy 'Sigmondnak job

bágya lefizetvén a* földes Urának a' föld váltságot , ál

tal akart menni lakni Kegyére Báthoriak helységébe ,

de említett Dengelegy elvitte a. asztag élettyét, 9.

ökreit ' 4. méh kassát , és 60. sertéssél.

1423. Ugyan . Kegyén Majady György a' Bátho

riak jobbágyát megölte.

1629. Bethlen Istvánnak., ét feleségének Széchy

Máriának Alsó- 's Fefsö'-Kegye Királyi adománnyal á-

datott.

X163ő. Nyáry Bernárdnak Alsó-Kegye falú, és Vei-

30 Kegye puszta Királyi adománnyal ajándékoatatott ,

az után Rákócziak bírtak, kiknek hiységteleqsége által,

1719. Gróf Károlyi Sándor Alsó - Felső- Kegyét

mint régenten az Scsedi várhoz tartozottat felkérte.

1777. Gróf Károlyi Antal benne új Királyi ado

mány mellett, és Gróf Aspremonthnak qrökös bévalla

lta álfái megerosíUetett.

§. n5. Netntíl, Ólából Hurecs falú, a' lakósok

Római, és Görög Katolikusok, 115. gazda, az O-Hitii

bélieknek fa Templomok , és Papjok" helyben van , a'

Római Katolikusok pedig a' Bélteki Plébánushoz járúl

nak. Határja sovány , trágyázással élik , kétszeres éte.

te|, zabqt, keyés tengerit , földi almát terem , szSlq

' k
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hegyek szép fekvéfü Korond , Eakond, Náncla pa-

'takjai folynak a' határokon, Közép-Szolnok Vármegyé

ben veszik eredeteket, és a' Kraszna vizébe folynak-bé.

Erdeje szép tser, és musdaj fás, őzek, nyúlak lakják,

kivált a' kártévő sasoktol sok károkat szenvednek apró

marhájukban, mellyek a' Báró Wrsselényiek Polusa

nevezetei roppant erdejekbe tenyésznek Piattza Béi

tek, és Tasnád. Földes Ura a' "Gróf Károlyi haz.

1646. Kemény Jánosnak, és felese'gének Kállay

Susánnának Királyi adománnyal adatott.

§. 116. Lophágy falú, a' lakósok Ó-Hitűek, 47.

gazda, fa Templomok van, de a' Nagy Szokondi Pap

szolgál benne. Földes Ura a' Gróf Károlyi ház , ha

tárjának földgye sovány, tengerit, zabot, rozsot terem,

erdejek igen nagy bikk . és musdaj fákböl álló. Nap'

számmal a' Szathmári, és Erdödi hegyen keresik .élei.

Kieket. A.' .Béltheki Uradalomhoz tartozandó.

§. 117. Nagy - Szokond falú , lakóssaí Svábok, Ka

tolikusok, 5i. házbol álló gazdáTc, Templomok hely

ben, de a' Sándorfalúíi Papi Megyéhez tartoznak, ke

vés számbol álló Ó Hituek-is lakják , kiknek Templo

mok fábol, és Papjok helyben, Gróf Károlyi Uraság

bírja, határja sovány, vetnek búzát, zabot, és kevés

tengerit. Szölo hegyek szép f- kvésü , jó borok terem ,

erdejek tölgyes, cserés, piattzpk Érdöd , Bélthek , és

Szathmár.

§• 118. Ki$ - Szokond , Oláhúl Ssokonczel , fajú ,

lakóssai Ó-Hitü k, Papjok helybe, fa Templomok,

S9. gazda, Gróf Károlyi ház 'birja, földgye középsze

rű, tengerit, zabot, rozsot terem, erdeje bikkes, mus-

dajos , mellyben özek, nyúlak találtatnak , piattza Er

dod , és Szathmár , a' hol napszámjaikkal keresik élel

meket.

• * •

Ezen két helység • is a' Bélteki Uradalomhoz tar*

tczandú.



§. 119. Ssoldobágy , Oláhúl Szolduba, falú, la-

Iróssui 0-Hitírek, 40. gazda, fábol készülte ótskás Tem

plomok , Medessi Fap jár hozzájok, a' határjok ter

méketlen, sovány, köves, de tölgyes, bikkes, cserjéi

erdejek igen szép, mellyben őzek, nyúlak találtatnak.

Peruhy nevezetű patak foly keresztül a' helységeken ,

melly a' Bik tetőröl veszi eredetét, a' hol egy régi

puszta várnak omladékjai látszatnak, melly árokkal

körül vólt véve, alatta Dedemes nevezetű helység lévén.

A' lakósok a' Szathmári,, és Erdödi hegyeken kapál-

lással keresik élelmeket.

1 3/f6. A' Váradi Káptalan előtt Machyádi Miklós ,

Albertnek fia, Dedemes hegységét Zaldubog árka mel

lett Karuly Simonnak, András fiának 8. gyrában ad

dig birtokában hagyta, még azon helységnek hasz

na vételéböl magának eleget tehet. Várm. Lev. Tár.

Az után Szoldobágy helységgel egygyc lett, és

most a' Gróf Károlyi ház által az tírdodi Uradalomhoz

bírattatik.

""•"•.•. l

§. lao. Oláh- Hodos Oláh falú, Gróf Taleky lm-

re, Szelecz'ii Szeleczky János Királyi Tanátsos , és IJo-

bos János bírják, Ó- Hitilek lakják, mint egy 5o. ház

bol álló gazdák , Templomok fábol, Papjok helybe,

határja, 's földgye sovány, a' Hodos pataka, mejly a'

bikröl veszi eredetét, fblydogálván az űttzájokon a*

Krasznába veszi folyását, erdeje cserés volt, de már

pusztúló félben van , szíllő' hegyet-is nem régen kez

dettek építeni, élelmek módgya kevés szántás, és mar

ha tartás, de kivált napszámmal való kereset a' Szath

mári , és Erdödi hegyeken, mindenkor a' Bélteki Ura

dalomhoz tartozott.

§. 12i. Béitek, Oláhúl Beltuk Mezo város, föl-

d-'s Ura Gróf Karolyi (Jraság, lakóssal Katolikusok,

helybe Templomok, Megyés Papjok Török János,,

szántó földgyei mind a* három nyomásban terméke

nyek, réttyei jók, pia.tzozása Szathmáron , miod épü

letre, mind tűzre fájok van, szolo hegyei-, és pintzéjí

igen jók,' V hgnui-Zfjr ház-is tsak egy órányira vau.

A'



A' nevének eredetét az Eleiknek előadásábol a*

lakóink onnét hozzák-ki: hogy mid0n 1086'. Észt. Sa

lamon Király a' Kúnokat segítségre liíván , azok ellen

ezek.cn &' részeken Szent László Király liartzolna. ezen

a' vidéken , a' hol most Béitek fekszik , nagyon meg-

szomjúhozott, a' katonái tehát borra! megtöltött tököt

li'izának nékje, a' mellyböl édesdeden iván , be édes

Béfii -tök ez! tréfából így felele, a' hol az után hely.

•ég épülvén ezen Sz. Királynak emlékezetére Bél.tök-

n'k neveztetett , 'l a* régi, 's a' mostani Temploma-.

is a* Béltekieknek ezen Sz. Királynak tiszteletére szen*

tehetett.

1216 Már van róla emlékezet a' Váradi tüzes pró

ba Könyvben 243. Tzik. „ Pál Béitek helységböl va-

„ ló perben fogta az egész Batári helységnek Fian-

„ driaflakóssh Benedek testvérének megölettetésséért,

„ m- Ilyet midőn fiz említett Flandriaiak nem tagadná-

„ nak , de hogy úpy mint latrot ölték vólna meg , ál-

„ litanák ; Esau Hug'ósi Fo-íspány a' Királynak paran«

„ tsolartyábol megítélven ők^t , Márton nevezetű Pe-t

r, rest óldó által küldötte Váradra a' tüzes próbának

„ itélletére , a' hol Pál hordozván a' tüzes vasat ,

„ igaznak találtatott. "

A' Flandriaiak vóltak Flandriábol származott Ba.

tári lakósok , kiket Thúróczy Kron. II. Rész. az. Tzik.

Rajna mellyékieknejk nevez. Esau FŐ - Ispányt U§ocsa

Várm. esméretében lásd.

100i. Zudarnak neveztetett Domokosnak Királyi

adatott , mellybcn

i3|2. az 8 fiai Péter, István, Simon, Mihály,

György, János , és Imre új adomány mellett megero-

súettek.

Kállay László, és Demeter, Ivánnak, Egyed;

fiának fiai. nevezett Zudar Péternek, Istvánnak, Mi-

hályiak . és í' többieknek, úgy mint Domokos, Bitl-

clnii Oienes fia Kállay Katalintól született fiainak Bél-.

Ifk helységét leányi negyedben áltat adtík, és ezan

által adás Királyt jóvá hagyással meg-rs erosítctett.



ia95. Bolchul íudár Pé*ter Bánnak fiai tanúkat

Vallattak Károlyi András Marhárdnak fia ellen: hogy

a' Béitekhez tartozó erdejeket vágatta.

i398. Ugyan 8k tanú vallatást tétettek Csomakij-

zy János ellen: hogy az ő Bél' neki jobbágyokat le nem

fizetvén a' föld váltságát ( terragium.) Csomaközre el

vitte.

i

i399. Ugyan 8k perben idézték Báthory Györ

gyöt : hogy hat réf Cseh Országi posztót az ő Béltekt

jobbágyaiktol el vitt.

1401, Ugyan ok már Ólnodi Zudariaknak írattak, és

perben idézték Ólnodi Zudar Simont, Péter Bánnak

fiat azon hatalmaskodásért , mellyet a' többi attyafiak-

nak Bélteki jobbágyin elkövetett.

£
1416. Béiteket még Ólnodi Zudar nemzetség

bírta, hanem 'Sigmond Királyhoz hívségtelenefc lévén,

a' mint 1. Rész. §. 5i. megírtuk.

1412. A* BéRheki jószágok Sáridrinafc, éá György

nek Drágh fiainak adatott, a' kik ezentúl Béhheki

Drághfiaknak nevezték magokat. Kállay nemzetség

ezen Királyi adománynak ellent mondván.

1424. Béitekei Drágfiy Sándri, is György Kirá"

lyi parantsolat mellett elfoglalták.

1426. A' Kállay nemzetség Királyi itélS Udvarba-

teeg hívta Őket Béllheki birtokok eránt.

1427. i, 'Sigmond Rómaiak, Magyar, Cseh.Daí-

„ mát, és Horváth Országoknak Küáliya tekintvén ér*

,-, demeit, és Vitézi tetteit Kállay Jánosnak, Mik ó*

„ Leukes fia fianak , kivált hogy Marodi Jários Mes*

„ ternek , Machoviai Bánnak Zászlója alatt katonás.

f, kodvan Havas alföldön a' Törökök, és hfvségtel-erí

„Kadul Vajda ellen dítsosége-en harizolt , Béí\efc

M -helységét Zathmár Vármegyébe új adományi levéí-

0 lel ajándékozta. KSltt Hoz«i ftiezya Havas alföld



•
n §y^u • Fekete Vasárnapon 1427- Eszt. (t De ezen

Királyi adomány mellett sem bóldogúlhatván Kállaiak;

i/}3i. Zudariakat Bélteknek birtokába ismét bé.

hozták; mert midőn Nemes Károlyi Lancz Téglásai

pusztájának határit Béltek felé járatta , és igaziutra

vólna , Ólnodi Zudariak ellent mondottak: Hanem tsak

ugyan Drágíűak léptek újra Békéknek birtőkába, és

1444. Budán a' Várnai ütközet előtt tartatott Or."

szág gyűlése végezéseinek , melly'öl I. Rész. §. 64 ern-

, lékeztünk alá írrt Béltheky Miklós, és Drágli Miklós-

nak fia.

147o. Drágffy Bertalan Béltheky Mihálynak Haz*

sértésnek vétke miatt minden jószágit Kiralyi adomán

nyal felkérte. ' Azt mondgya Mátyás Király ezen ado

mány füveiében: „hogy Bélteki ürágffy Mihály mag*

„ törvenyes teleségét meg ölte , és egy Ne~-.es szolgá-

» ját, egy aszszony miatt, mellyel paráznáúl éltt, min-

M den vétke nélkül keserves halállal kivégezte e' vi-

„ láglúl. Birtájt-is -Drágffiak Béiteket , , /

1555. Esztendeig, mellyben utőlsó Dr"ágífy György.

ntk inagva szakadott.

1 556. Béitek Királyi jószág vólt, és Mezo város-

nak szabadságival ruHáztatott fel.

\569. Annak lakóssait minden Királyi adózásoktol

Makszimilián Tsászár , és Király hat esztendokre men

té tette azon sanyargattatásért , mellyet az Eidődi e-

rözségnek megvételekor, a' Törököklöl szenvedtek.

1597. A' Béltheki Templomba temettetett Pré-

postváry Bálint Királyi Tanátsos ,

i561. Székely Antallal ment Moldvába Heraklides

Jakabnak a' Vajdaságba való béállítására 24. esztendos

korában, ott-is maradott, de az Oláhoknak támadásai

miatt onnét kiszökött.

.574.



i5;4t A.' Kassai várban hadnagykodott, és a' Szik-

Bzai vásárba a'Töroköket Rákóezy 'Sigmoaddal megverte.

1675. Kállai Kapitány vólt, és vitézzeive'l. Békessy

Gáspart Erdélybe békísérte Báthory István ellen.

1 588. Makszimilián Herczeget Lengyel Országba

követő Magyaroknak ő vólt a' vezérjek-.

1094. Kgri Kapitány,

lő9ö. Kassai Kapitány vólt, felesége Caáky Anna.

A' Koporsójának felyul írása ez:

Anna Valentino locat haec monnmenta rnaritd ,

Non leve Csákiadum sanguinis ante decus.

Ossa quibus tantum , gelidosque recondidit artus ,

Caetera namque viri non potuere tegi.

Aethertos ultra servatur spiritus orbes ,

Nomen , hpnosque super, qua patet orbis , erunt.

Praestitit oíficium vivus patriaeque , Deoque ,

Consilüs pátriae, Religione Deö.

Cum petüsset opem du'ris Ecclesia rebus ,

üiiani potuit, semper ferre paratus erat.

Publica res operam moto si forte duciin

Posceret , auspicüs induit arma bonis.

Pax foret , ipsa viri quoque mox Respublica gratae

Usa rr.inisterüs tempere pacis erat.

Testis Kállóvia est, testis Cassovia , teslis

Agria , quas ductu rexerat ille suo.

Strenuus , et prudens , fortis, pius, acer, nbique

lile dabat Magni munia fida Ducis.

Et nisi morborum quassatus mole fuisset,

Inferior nullo milite miles erat.

N«n tamen est animus tenuato corpore fractus,

Quippe Tűit cunctis altior ille malis.

Dotibus his titulos , magnos et adeptus honores

Pars Procerum turbae conspícienda fűit.

Nec fűit opprob'rio gradui virtute parato,

Vix magis hoc quisquatn- dignus honore fűit.

Praestiterat multis generis splendore superbis ,

Virtus quippe genus vincere clara solet.

Virtutem ergo cole, Q! qui vis clarescere ! virtur.

opes , genus, et Regna, Polumque dabit.



Az az :

Anna , a' ki létét Csáky vérböl vette ,

Bálint hív férjének e' sírkövet tette;

De tette tsak tsontja ., 's több fagyos tagjára ,

Mert többet e* Férjböl ez alá nem zára.

Lelke a' levegőn túl van más világban .

Neve , *s betsi meszs/:e terjédtt az Országban.

Míg élt, eleget tett Hazának, 'a Istennek,

Amannak tanáttsal, szent hitével ennek.

Mid0n a' Szentegyház bajban vólt, készséget

Mutatott ahoz-is , nyújtván segítséget.

Ha a' Nemzet, hadja támadván, Őt' kérte,

Et jó szerentsével fogott fegyvert értte.

Ha békesség vala , annak folyásával

Az egész közönség élt szolgálatjával.

Kalló , Kassá , Eger ennek bizonysága ,

Mellyeket vezérlett éles okossága.

Jámbor, serény, erős, okos, kegyességgel,

Nagy Vezéri - Tisztet folytatott hívséggel.

'S lia 6t' meg nem törte vólna betegsége, -

Nem lett vólna nagyobb senki vitézségé.

De lelke, bár teste turt, nem gyengélkedett j

Mert minden bajokon győzedelmeskedett.

llly érdemmel nyere Tisztet, 's crimet neve ,

Hozzánk Nagyjai kőztt fényes taggá leve.

Jol állt azon helyen, mellyet így érdemlett,

Arra senki méltóbb o nálánál nem lett:

Soknál , kit kevélyit törsökje , vólt felsőbb ,

Mert a' virtus minden nemzetségnél elsSbb.

Kövess Virtust, Te ki Nagy kívánsz maradni,

Hírt, pénzt, Nemet ' Tisztet, 's Mennyet fog aa

adni.

1633. Bélteki Kastély, Uradalom, és Mező várost

Lokácsl Prépostváry 'Sigmtíndnak , nevezett Bálint fiá

nak Királyi adománnyal adatott, mellyhez tartozandó

egész helységek voltak: Szákos, Sándorfalva, Becs,

Pethe, Reme - Közép -Felső -Homorod, és Dóbra, Esz-

hón , és Göngyön rész jószágok.

168i. 6. .Törv. Tzik. Béitek várát a' Tiszántúl

való részeknek megtartására vég várnak felépíteni kí

vánták1 .

1778.



1778. Gróf Károlyi Antalnak Béltek! Kastély, Mezo

város, és Uradalom, Sándorfalva, Szakasz, Felső-Kö

zép -Alsó vagyis Rente - Homorod , és Dobra helysé

gekkel Királyi adománnyal adatott.

Két nevezetes magva s/.akadt Nemzetségeknek 7u-

'dáriaicnak, és Drágffiaknak lakó helye, és birtőka vólt.

Zudar , ez előtt Bulchu igen régi Magyar. Mert

már Béla Királynak nevetlen író Deákja Bulchu nem

röl emlékezik, Thúróczy pedig Kron. 1T. Rész. Bul~

chu Zóltán Fejedelem katonáját legdítsöségesebbnek ,

és Szent István Királyunkat attyafiságosnak nevezi.

1228. Bulchu Gyori Prépost , és II. Ahdiás Ki

rály Kantzellárja ,

i a3o. Ghanádi Püspök,.

1264. bulchu Dienes V. István Király alatt ne

vezetes vólt. A' fia

.... , . i * . „ . .
i3oi. Bulchui Domokos minekutánna I. Károly

király mellett fegyvert fogott, és minden vagyonátol,

's ruhájátol az ellenkezo rész által megfoíztaiván , a*

Király elejébe: mivel czudar lenne, nem akart járúl

ni . Zudarnak , neveztetett.

1342. Vóltak hét fiai Kállay Katalintól, kineít

leány negyedébe Balkány, éí Gűth Szábólcsba, Béltek,

Bánháza, Körtvélyes Szathmárba , Dersik Kraszna Vár-

megyébe Királyi jóva hagyással adattak. .

Ezen hét fiúk Mykch Bán maradékitol j-(

vár várát Sáros Vármegyében: a' Zágrábi jószágokért

lsere képén megszerzették;

i358. Péter nevezetes férjfiú Vólt, I. Lajos Király.

nak minden hadakezásiban társa. Eloször Sárossi Fő-

jspány, és a' Diós -Győri várnak Kapitánnya ; az után:

Királyi Fő-Pohárnok Mester , s

i36o. Egész Horváth Országnak Bánja., végtérd

Gaüez, és Lodomér Országoknak Vajdája, igen sokáig

Í éltt,



éltt , az Ónodi várat jútalomúl nyerta , a' mellynek

Ládi pusztáján

i3S7. György testvérével az Első Remete Sz. Pál

Szerzetesseit fundálta.
. • *

1378. István Királyi Fő-Ajlónálló Mester a' Mako-

viczai Uradalmat szerezte.

i376. Mihály, ez-is Királyi Fo -Ajtónálló Mester

maradék nélkül meghala. Az özvegye a' Pataki Ktas-

tromba Apátzává lett.

107o. Simonnak már nints emlékezete, azért ifjú

ságában meghólt.

1373. György Sárosai Fo - Ispány , és a' várának

Kapitánnya, az után Királyi Fő - Udvarnolc, '& neni

sokára Fő-Pohárnok,

i38a. Az Orosz Tartománynak (Russía) Fo-Vaj-

dája vólt.

János Olasz Országban vándorloit, a' hol a' tu

dományokban elő menvén Székes - Fejérvári Prépost

vólt.

i396. Meghólt.

Imre-is a' tudományok mellett jó erköltsel tündö

kölvén Kalotsai Prépostbol Egri Püspökké lett, 's in

nét az Imolai. Püspökségre Olasz Országba V. Orbán

Pápa által vitte.

1422. Fellyebb nevezett Péternek három fiai : Pé

ter , Simon, és Jakab maradtak. Péter, és Simon

'Sigmond Király eránt hívségtelmek lévén a' Béltheki

jószágaikat elvesztették. Péternek, és Simonnak mag

va szakadott, Jakabnak pedig Katalin feleségétöl vól

tak megint Simon , és Jakab fiai.

Simon I. Ulászló, és után lett László (poslhumus)

Királyok alatt Fő - Pohárnok,

Jakab



Jakab Hollós Mátyás alatt Fo-Udvarnok,

146o. Királyi Fő-Ajtónálló , 's ezen Királynak nagy

baráttya vólt, kihez tulajdon kezével írott leveleit ösz-

ve szedte Wagner a' maga gyűjteményeiben. De ennek

147o. Mind a' két nemen magva szakadott.

A' Zudarok Czimere vólt egy ró'sa , egy kerék

nek a' közepébe, felette kereszt, a' mint.Zudar Simon

nak petséttyéböl feljegyeztük. Körül írás: Sígillnm

Simonis Zudar de Ölnöd.

Drágffiakflak eleji Oláh Országi Dragomer nevű

Bojeroktol származtak, a' mint fiaiknak, és ürághnak

testvére János 108i. Eszt. Oláhnak - is ( miut Tisza-

Becs alatt) neveztetett.

1367. Dragomer Oláh Miklós f. Lajos Király alatt

Erdélyi Vajda vólt, a' mint írja Thúróczy 111. Rész.

Havas - Alföldén a' pártos Vajda ellen hartzclván ha

lálával petsételte Kiráilyához való hívscgét, és Kővár

várát Zolnok Vármegyébe nyerte jútalomúl. Három

fiat hagyott Ballt, Drágh, és Jánost.

i38i. Balk Zárazberegröl írta magát, és Márma-

rossi Fő • Ispány vólt.

1387. Drágh Erdélyi Vajda t és Zathmári Fo • Ts-

pány három fiat: Imrét^ Sándrit, és Györgyöt nem

zett , kik Béltheki Drágífiaknak nevezték magokat.

147o. Sándrinak fia Mihály laior élete miatt min

den jószágát elvesztette.
.

1436. Györgynek fia Kállay Ágotha feleségéto'!

Mi klós vólt. Ennek Juliánna leánya Zokolyi Miklós

hoz férjhez menvén , Ferenez, György, és Péter fiai

pedig kihalván , tsak Bertalan maradéka maradott. Ez

a' legnevezetesebb Magyar férjfiak közzül való vólt,

Hollós Mátyás Királynak nem tsak Fő Pohárnok Mes-

tere, de minden hadakozássaiban lársa; Jelen vólt

Bécsnek, megvételén , és ebba Mátyás Királynak gyö-

L 2 zedel-
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zedelmes bémenetelén. II. Ulaszló Király alatt Fö-

Kamarássa ,

1490. Erdélyi Vajdává, és pártos Ujlaky LS-

rincz ellen, kit a' Királlyának engedelmességre haj

tott, i ő -Vezérré tétetett , az

. hozatott törvényeket, mint Erdélyi Vajda

!llá Irta.

1498. 22. Tzik. Ország Fo -Zászlós Urai közzé té-

tftik , a' hadat tartott jobbágyinak száma szerént.

Két fiat hagyott Györgyöt , és Jánost. György nőte-

len korába meghólt.

IÍ>M. János Fő-Pohárnok ^ az üt, ín F6 Asztalnok ,

a' keresztes parasztok támadasába

ini.j. vitézül óltalmazta hazáját, és a' Törvénynek

alá írta magát.

i5i8. Fo-Tárnok Mesteré, Közép-Zolnoki, és Krasz-

nai i'o- Ispány , az után Ország Fő-Bírájáyú lett.

1026. A' Mohácsi ütközetbe az Ország dandárját

vitte, és ottan végezte életét. Sófia leánya Peré-

nyi Jánoshoz férjhez ment. Gáspár fia pedig

i545. Zolnoki , és Krasznai F0- Ispány a' Katoü-

ka, hittöl elálván a' Reformáta vallásnak Tisza mellyé-

ki részeken legfőbb terjeüztöj*, és védelmezoje vóU-

Knnek Somlyai Báthory Anna feleségétöl született

i

i555. György fia uevrndék korában minden ma

radék nélkül meghalálozott.

A Drágffiak Czimere vólt fen álló vas macska ,

koszorúval körül vétetve, óldalt két tsillag, a' mint

Drágffy Bertalannak petséttyéröl 1/197. feljegyeztük,

a' tetején B. D. W. T. az az : Bartholom. Drágffy

JVajvoda Tránsylv. temető helyejt vólt Erdőd , a' mint

annak leírásába láttyuk.

§• 122.
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J. 122. Sándorfalva, OláhúI Sandra, 1387. Drág

ffy Sándritol neveztetett, a' ki megnépessítette, Főldes

Ura Gróf Károlyi Nemzetség, lakóssai Katolikusok,

Svábok , helyben Templomok , mostani Plébánusok Ka-

tos István , határja három fordúlóra hegyes, sovány,

szölő hegye sok bort terem, de tsak esztendeig lehet

tartani, szép erdejek van, piattza Szathmár, és Ká

roly, nagy szükséget szenvednek a' víz nem léttében,

nyárba a' szomszéd falúbol hordják hordókkal.

§. ia3. Medes, Oláhűl Medisa, falú, lakóssai Ó-

Kitüek , 3o- házbol álló gazdak, Papjok helyben, Tem

plomok fábol, a' Gróf Károlyi ház bírja, a' falún ke-

) esztül foly Medes patakja, melly itten veszi eredetét,

cs a' falú töl« nevezetét. Ez előtt hamú zsírt föztek

határjában, de már az erdők elfogytak. Piattzok Szath

már. a' hol, és az Erdödi hegyeken nap számmal ke

resik élelmeket, mert a' határ jok sovány, Mindenkor

az firdödi Uradalomhoz, tartozott.

§. 124. Gyűrűs, OláhúI Gyürüssa falú, lakóssal

Ó • Hitüek , fa Templomok , 's helybe Papjok , 56. ház

bol áll, Bancsa nevű patak határjokbol veszi eredetét,

melly-is a' bikröl essözéssel megtelvén sokszor elhord-

gya a' széna rendjeket, földgye selejtes , mivel hegyes,

vöigyes, kukuriizánál, és zabnál nem terem egyebet,

cserfás erdeje van, nap számjaikkal keresik élelmeket

az Erdödi , és Szathmári hegyeken. A' mint az Erdö

di Uradalomhoz mindenkor tartozott , úgy annak Urai

Gróf Károlyiak bírják most-is.

§. 125. Szakasz, OláhúI Retyesz, Német, cs O-

láh falú, földes Urai Gróf Károlyi ház, és a' Vankay

nemzetség, lakóssai Katolikusok, és O Hitqek, fekszik

Sándorfalvához nem meszsze , mellynek filiája , határ-

ja három fordúlóra van osztva , melly búzát , zabot

középszerűen terem, szölő hegye, erdeje meglehetos,

piattza Szathmár, és Károly.

1424. Drágffy nemzetség bírta.



§. t aS. ^ Soős puszta, OláhúI Sslatyina, mellyen

Gróf Károlyi Uraságnak nagy majorsága vagyon , az

Erdődi Uradalomhoz mindenkor tartozandó.

\. 127. Erdőd mezo város, földes .Ura Gróf Káro

lyi Uráság, lakóssal Római Katolikusok, kiknek Me

gyés Papjok Laurentsik Kerestcly, szántó földgyei há

rom nyomásbéliek , mellyek trágyázással mindenféle

veteményt, réityeí jó szénát teremnek, két Országoi

vasár esik benne esztendönkinl, legellője elegendő,

fája tűzre , és épületre, szölo hegyei jó bart termeszte

nek, a' l -ígmagossabb szőlő hegyen Sz. Donát tiszte

letére Kápolna építtetett, a' mellyhez Sz. Gergely , é$

Sz. Donát napján biitsií járások tartatnak.

Régenten vára vólt , de annak helyére a' hegy

végére a' Gróf Károlyi ház tsinos Kastélyt építtetett,

a' négy szegeletén tornyokkal igen kies helyen fek

szik , 3(5. szobákból áll , nap keletröl szép békerítet ,

és Dám vadakkal meg rakott erdötskél , délröl Erdőd

vámossál, és a' Bik allya hegy óldalaiba lévő helysé

geket, nyugotrol az Erdődi nagy erdőt, és rzen keresz,

tiil vágatott ír. a kat , éjszakrol a' szép szántó földeket ,

Madarász helységét, és Szafhmár várossál szemlélhet

ni. jtten tartya a' Károlyi Uradalom &' gonosz tévo

kei , ítélő székeit , itt van nyoltz rekeszekre felosztott

foghíza kőfal kerítés közott. A' Kastélybol a' pintzé-

be lehet a' hegy alá lemenni, melly hét ágakra osz

lik, hol köböl kivágva, hol béboltozva, 5oo. hordó

bor könnyen elfér benne. ' A' mint az ebédlő szobájá

nak reá írása mútattya: „ 170o. Eszi. Elso Nagy- Ká-

„ rolyi Gróf Károlyi Sándor Istennek segítségével fel-

M építetie. " Alaiia a' DrágíFy, és Károlyi Czimerek,

H16. Már emlékezete vagyon a* tüzes próba

Könyvben 273. Tzik. „ Islván Terepesei helységböl

„ való , perben fogta azon falúsi aszszonyt Oeduha ne-

,j vezetül, és az o leányái Penát, és a* fiát Pousát a*

„ boszorkányságért, Bírái lévén Abel, Herdeudi Es-

„ peres, és Gróf Joob bíró társa, Perest oldó H«r.

„ deudi Tamás. Deduha, Pena, és Pousa a' tüzes va«

„ sat hordozván ártatlanoknak találtattak.



167

1264. Woch Ugoehai , f s Ilerdeudí Ispány Szath-

várossának adományi levelében ,

i323. Péter Erdewdi Gróf említtetik I. Károly

Királynak oda ítélő levelében Lázár , vagy most Pusz-

ta-Darócznak leírásában.

i392. Erdewd vidéke keríiletnek neveztetett, és

Balk , és Drágh Erdewdi Grófoknak írták magokat.

1427. György, és Sándri Drágh fiai, László Oláh

Jánosnak fia, és János Sándrinak Balk fiának fia

bírták.

14^6. Eözvegy Jusztina, és Balk János birtokos

sa! említetnek.

148i. A' régi várának reá írása ez vólt, a' mint

Gróf Károlyi Sándor annak régi homlok kövérül leírat

ta: „ Szent György napjának nyoltzadján Drágífy Ber-

„ talan kezdette tsínáltatni eztn Erdewd várat, a' ko-

„ falaknak magosiágát hatvan singnyire, szélességét

„ harmintzra , a' tornyok magosságát nyoltzvanra, a'

„.kapú szélességét négy singuyire rendelvén el. u

1482. Az Erdődi Templomnak reáírása ez: „Drág-

„ íFy Bertalan Erdélyi Vajda , a' hatalmas Mátyás Ki-

M rály idejében Nagy Bóldog Aszszony nyoltzadjára ,

„ Istennek dítsoségére , és a' Nagy • Aízszonynak tisz-

„ teletére végezte - el ezen Nagy-tírdeudi Szent • Egy-

„ házat.' M
w

i5oi. Ugyan azon Templomban reá írás: „Nagy

„ emlékezetű Drágíí'y Bertalan Erdélyi Vajda , Szent

„ Demeter napján, 54- esztendős korában ez világbol

„ Istenesen kimúltt.

i545 Drágffy Gáspár ezen Sz. Egyházat a' Hel-

vetika valláson lévoknek által adta.

1706. Gróf' Károlyi Sándor a' Reformátusoktol

yiszsza vette,

1763.



1763. Gróf Károlyi Antal újjítani kezdette.

1777. Elvégezte.

i555. DrágflTy Gáspárnak nevendék György fiában

fiú ágon magva szakadván , az Erdödi vár , és, Urada

lom, mint Ura veszett jószág, ti" Királyi Fiskust illet

te; de Báthory György DrágfFy., Gáspárnak özvegyét

Somlyai Báthory Annát feleségűl vévén , hogy az Ér-

dőJi jószágot magáévá tehesse , Ferdinánd Királynak

hívsédétöl elálloit , és az tírrtödi várat Izabellanak, Zá-

po ya János özvegyének, és fiának hatalma alá vetet

te. Tehát

i5fi5 Schwendi Lázár, ét Báthory András Szath-

mári Fő-ispátiy Tsászári Vezérek nagy táborral Erdod

várát kőiül szállották; éppen akkor Báthory György a*

vádrol nem meszsze lévő vadas kertyébe múlatozott, és

kevébe múltt : hogy az előre küldött Magyar szágúldozó

Húszárok által el n=m f gattatott, de serény paripáján el-

szaUd/án, noha ezen erosségbe az ostromot sokáig kiál-

hat-a vó na, mind az által Báthory András báttyának-

közben járásába bízván, a' várat illyen alkú mellett fel

adta: h így a' vár. és az Erdödi Uradalom minden,

benne lévő értékével Makszimilián Király részére elfog

laltasson ; a' -nint &' sok ruházatokon, fegyveren, bo-

r.m , szemes éleveii , szarvas marhákon kivfil, tsak kész

pénz ió ezer vertt tallér találtatott benne, a' vadas

jr ri.-knek palánkjai pedig feltüzeltetvén , a' vadak &*-

kat .n-ság élelmére fordítattak ; maga Báthory György

ehtái tolásáért veszittse - el a' Bujáki várat, és egyéb

Uraiíal;rt4it , az után Királyi kegyelmet nyervén, Csics-

v,i váráv'l Zemplén Vármegyébe elégedgyen meg, a*

hr.vá m^nt lakni, és ott bújában meg-is halálozott.

András battya nagyon esedezett mellette Schwendi La-

zarnal: hogy ezen kemény feltételeket lágyítaná meg,

dt- ez haragra gerjedvén , még Báthory Andrásnak jó-

szágá'.-is táborával pusztította, azért ezen derék Ma

gyar Vezér-is elkeseredvén , a' katonaságrol egy ideig

íe-iondoit, és Éesedre Miklós öttséhez vette lakását,'

Biég a' i sászár által felélesztvén , a' Magyar katonák

nak Vezérségét újra felválalta, és jövo i566, íísat. a'

táuurozásbán meghalálozott.



Az utáa Erdod vára megerössítetvé.i , abban Ls-

vemberg Német , és Jónyi János Magyar Ezeredesek

hadi parantsolóknak tétettek. Történt akkor: hogy

Scwendi Lázár a' Templomba mcnvén , ottan két Né-

met katonát a' Drágffiak temeto helyeinek felfeszegeté-

sein, és prédálásán találta, azonnal az egygyiket he

gyes tőrével agyon szúrta, a' másik pedig megsebes-

sítetvén , szokéssel megmentette életét. Isthvánffy 22.

Könyv.

De ugyan azon Eszt. maga Zápolya János 'Sig-

mond, a5. ezer katonáival, és Hassan Temesvári Beg-

ler-Bég, a' Budai, es egyeb Torököket, i5. ezerig

hozzája tsatolván, ezen ürclődi várat megszállották,

minek előtte az őrző seregnek segítségére Bay Feren-

czet, és Zeleméry Miklóst, két viléz Kapitányokat oo.

lovasokkal, és aoo. gyalogokkal Scliwendi Vezér előre

küldött vala. Negyven napig faltörő ágyúkkal kemé

nyen lőtte^a' várat az ellenség, nyílások esvén a' kő

falakon sokszor reá rohanással megvenni próbálta, de

mindég viszszá verettetett , még mind a* két hadi rend

tartó Lavenberg, és Jónyi, nem külömbben a' Törö

kök részéröl Kurta nevezetű Kassa, Hassan Begler-

Bégnek attyafia vitézül elesvén, és a' Német őrző se

reg pártot ütvén, és a' Magyar katonáktol elállván, a'

Törökökkel alkudni kezdett; látván Hassan Begler-Bég

a' meghasonlást , nagy sikóltással egész seregével a'

várra ütött, és azt véres ostrommal meg-is vette, az

egész őrzo sereget megöletvén , hogy ez által Kurta

Bassa attyafíának , kinek elestét tíz krdődi várnál ( a'

lAint mondotta) fellyebb betsűlte , áldozatott tégyen.

Kevesen a' szomszéd erdőkbe szaladhattak-el , Bay Fe-

rencz , és Zeleméry Miklós megsebessített vitéz Kapi

tányokat is János 'Sigmohd dühösségektöl nagy nehe

zen menthette meg, az Erdodi várat pedig Hassan Beg-

lec Bég hoszszúságába föidig rontotta melly az ólta

fel sem épültt. Isthv. 22. Könyv.

A' mostani Erdődi Kastélynak ebédlo szobájában-

is ezek olvastatnak; „ i565. Észt. János 'Sigmond Ki-

„ rály ezen Erd0d várat egygyütt a' Törökökkel meg-

i, szilván , negyven napi ostromlások után Capitula,.

» t*
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„ tio ellen a' népet fegyverre hánta, és rabságra vit*

M te , a' várat toidig rontotta. "

Azon Észt. Zápolya Vajda, és a' Király közöit ke

vés időre a' békesség Erdodnél megköttetett I. Rész,

'§• 7V

i5Ö9. Makszimilián Tsászár, és Király Erdod hely-

ségnek inségén, és sanyarúságán, rnellyet az ostrom

alatt szenvedett, szánakodván, annak lakóssait minden

adózástol , és k4Jz terheknek viselésétöl hat esztendore

menté tette.

1578. Uray Miklósnak, Sándrinak, és Györgynek,

165y. Czeger Istvánnak szolejek az Erdödi hegyen

fel szabadi tatott.

1629. 1632. Zsegnyey Borbálának, Báró Károlyi

Mihály özvegyének az Erdödi Uradalom Királyi ado

mánnyal adatott vigasztalásúl : hogy a' férje a' Törö-

kök által megöletett. I. Rész. §. i53.

1 663. Báró Károlyi László benne új Királyi ado

mány levéllel megerőssítietett.

Erdőd várossa arrol-is nevezetes : hogy ama^ híres

Erdödi Bakacs Tamás Kardinál, és Esztergami Érsek,

Kerékjártó atyátol ottan születvén , tanulása. és jeles

m.'s öltse által hazánkba] legföbb Papi méltóságra emel

tetett*. •

Bzen születését maga sem tagadta , Erdodröl ír

ván magát, végso rehdelésében-is a' Tudós' Kollárnak

jegyzés'e szerént azt ín egvallani nem szégyenlette , sok

hiteles íróink azt megerőssítik, űgymint : Tubero , az

után az Esztergami Érseknek előadása 93. lap. az Egri

Püspökök leírása 44. lap. Bell 66. lap. Bodzás János

(Sambucus) 1569. Eszt. írtt jegyzésébe azt jegyzette

felöle : „ Bakach Tamás Kardinálnak az attya Zatmár

n Erdődön Kerékjártó vólt, a' kinek a' felesége Tamás

„ fiával viselős lévén , hogy nem sokára lebetegendo

„ feleségének enyhülésére téli időben tűzi fát hozzon,

ez



/} az erdore kiment, méglen pedig fát vágna, egy szar-

n vas a' szekerének kerekjébe szarvainál úgy belé bo-

n nyolódott : hogy korekét-is öszve törvén, onnét sem-

„ miképpen ki nem szabadíthatta magát, még Kerekes

„ Bakach Tamáinak az attya elő javén , a' szarvast

„ megölte, és a' rakás fára tévén, Tamás fiának épp»n.

„ keresztségére haza vitte. Innét eredeti a' Bakacsiak-

n nak Czimere egy törött kereken álló szarvas. "

Bell Mátyás írja : hogy látta , és olvasta Hollós

Mátyásnak azun Czimeres levelét., melly szerént : „ Szat-

n már Erdődön született Bakach Tamást, Miklóst , Já-

M nos , Bálint testvérjeivel nemtelen állapotbol Nemes-

„ si rendben helyheztette . és születésének jeléül a' fel-

„ lyebb írtt Nemesi Czimerrel megékesítette. " A'

kezünknél lévo nemzetségének ágazattya • is nevezett

testvérjeit mútattya.

Bika (Taurinus) István-is egy időben Bakach Ta

mással elvén , midőn ez Rómába készüne , jeles ver

seibe elé hozza alatsony születését :

Nusquam .............

Tam cito , quam Romae ( modo sint virtutis amantes )

Obscuris geniti natalibus alta bicornis

Faliade, et obsequio transcendunt culmina mitrae.

i

Az az :

Sehol elébb , mint Rómában Nagy emberré nem lesz.

nek

Azok, a' kik szegény sorsú házbol származást

vesznek ,

Ha tanúinak, ha engedok, 's minden virtust szeret-

nek ,

Püspökségböl legföbb Papi méltóságra mehetnek.

Most-is vagyon az Erdődi hegyeken egy Bak-ocz

nevezetű szölo , melly hajdanában Bakacs Tamás Kar

dinál attyáé vala.

Már az o viselt dolgait Hazánk íróji e'képpen ír

ják • le : Bécsben elvégezvén a' boltselkedést , éi az

Isteni



Isteni tudományt , az Egri Püspök Hangom Gábor utU

varába író Deák, az után Tétulí Prépostá , Zágrábi,

Gyori , Egri Püspökké ,

1497. Esztergalni Érsekké lett. '

,

1498. Érseki megyéjébe Egyházi gyülekezetet tar-

tott.

i5oo. H. Ulászló Király, ét a' Venetziabéliek kő-

7ött a* Törökök ellen frigyet kötött, és azok ellen ha

dakózó Magyar katonaságnak 20. ezer aranyakat ada

kozott. Mellynek megjútalmazására VI. Sándor Pápa

Kardinálnak , és Konstántinápolyi Pátriárkának nevezte.

Azon Eszt. .Esztergomba a' Magyarok Nagy -Asz-

•zonyának tiszteletére fekete márványbol Kápolnát épí

tett ' melly most-is látható ezen reá írással : „ ttrdo-

,, di Bakocz Tamás Kardinál Esztergami Érsek a' Bol-

n dogságos Szüz Mária Isten Annyának építette. "

1604. "Bosnyák Országba a' Törökök bényomúlván

testvéreinek fiaival nagy hadi segedelmet adott,

i5o3. II. Lajos Királyt koronázta. .

i5iz. A' Lateranumi Egyházi gyülekezeten, és a*

Pápának választásán Rómába jelen vólt, maga-is ezen

Fő Papi méltóságot reménlette, melly végre nagy költ

séget tett , Magyar lovassaival a' Római úttzákon ezüst

ló patkókat hullattatott , de X. Leó választatott. On

nét keresztes bútsúkat hozott, mellyeket jó szándék

kal kihirdetvén ,

Véletlenül nagy támadásra adott pkot a'

parasztoknak.

i5i5. Mária Ostriai Fo • Hertzegnét II. Lajos Ki,

rálynak, és annak Anna testvérét l. Ferdinánd Fő,

Remegnek Bécsbe Sz. István Templomába házas tár

súl eljegyzetie.

i516.



1616. II. Ulászló Királyt Szikes P"ejérváron eltemet

te, nevendék fiát gondviselése alá ajánlotta X. L.eo Pápa.

* 1 520. Végső rendelést tett, sok kintset, és nagy

jószágot hagyván Fő rendi'i méltósággal Péter, 'Pál,

János, Bálint, István t Tóbiás: Farkas testvéreitöl va-

ló unokáinak, azon kivül sok iffiakat neveltt. Ö ne-

nevelte Zathmáry Györpy, Zalkay László, és Wárday

Pál utáuna következett Érsekeket.

i52i. Meghalálozott, és az Esztergam! Fő-Székes-

Egyházban temettetett- el.;

Testvéreinek egy ágazattya tsak ugyan Bakacsok

nak neveztetett.

i5n. Bakaen János Zágrábi Püspök,

i5z6. Bakach Sándor a' Mohácsi veszedelembe je

len vólt, a' holott a' maga lovát Bánffy János alá ad

ván. Török fogságba esett, de Bánffy kiváltotta ötet^

1619. II. Sándor vólt Keszthelyi Kapitány, ennek

ismét Sándor lia , Lukács, és Benedek unokái, Lu-

, kácsnak leánya Orsolya Szent-Györgyi Horváth Lász

lóhoz, Benedeknek leányi Tberesia Tállián Jósefhez ,

Viktória Desseüffy Ferenczhez mentek férjhez.

J. 128. Felio • Homoród Oláh falú, lakóssai Ó-Hi-

tíiek , 55. házzal biró gazdák , Templomok elavúltt fa

épület, a' közép Homoródi Pap jár hozzájok, határjok

terméketlen, erdejek jó, csere*, (sikkes. Jlomoród

nevű patak foly el a' folú dertkán, mellytöl veszi ne

vezetét, kevés marha tartással, és kapálással a' Szath-

mári , és Erdődi hegyeken keresik élelmeket.

§. 12§. Közép . Homoród t ez-is Oláh helység, 5o,

házzal biró , O - Hitu gazdák lakják , erdeje szép va

gyon , cserfás , és bikkes, mellybe nyúlak, és őzek ta-

lálialnfi-s, Homoród patakja ezen-is keresztül foly. Pap

ja , fts fa Temploma helybe van, földgye sovány, a*

ri hegyi munkával keresik élelmeket. Határ-

fába
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jába van hamú zsírt föző ház a' közéi lévo üveg hutá"

nak íentartására.

§. i3o. Alsó • Hamoród , ez előtt Rente-Hemoród*

nak neveztetett , és Oláhok lakták , de 20. esztendők

előtt Gróf Karolyi Antal Svábokkal megszólította , 80.

telkes gazdákbol állanak, Katolikusok, Megyés Papjok

Paar Fridrik Sz. Ferencz Rendgyén való , új Templo

mok téglábol most építtetik, a' ]iaiárján;.k egy része,

soványabb, más része termékenyebb, erdeje tölgyes,

és bikkes, özek, nyúlak találtatnak benne. Bányárol

Kis - Sikárlónál a' Szamoson keresztül jövőknek Or

szág úttyába esik, a' piattza Szathmár, Várallya, Bá

nya, és Erdőd, élelmeket szántással, kevés marha

tartással , és nem régtn kezdett szöloknek mivf lésével

keresik , kivált pedig krumpér tenyésztéssel eltáplál-

lyák magokat.

• 1418. Drágffy nemzetség az Erdődi Uradalomhoz

1 633. Prépostváry 'Sigmond a' Béltekihez birtak

Most Gróf Károlyiak megint Erdödhöz bírják.

§. i3i. Páczafalú , régenten Apáczafalú . Ó Hitü

Oláhok lakják 4o. telkes gazda, Papjok helybe, és.

fábol épített Templomok , határa sovány , bikkes erde

je szép , vaddal bövölködik , új hegyi szölojök is van ,

Brán pataka a' bik tetejéröl vévén eredetét foly keresz

tül falujokon, és a' Hamoród patakába mégyen.

137o. A' Szathmári Apátzák birtokába vólt, kik-

tői vette nevezetét. .

1668. Gróf Csáky Istvánnak Királyi adománnyal

adatott, az után Báró Wesselényiek bírták, most egész-

szen &' Gróf Károlyi házé.

§. i3z. Mogyorós falú, a' Gróf Károlyi ház bírja,

lakóssai Ó • Mitiiek Templomjok , Papjok, határa so

vány, tölgyes, bilf kes erdeje, a' helységen keresztül

Mogyorói patakja foly, mellytül vette nevezetét, 5o.

gazdábol áll, piattza Szathmár, Várallya , és Nagy-

Bánya, szántásbol, vetésböl, marha tartásbol élnek.

Mindenkor az Erdődi Uradalomhoz tartozott.
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§ i33. Ö-Huta, Qláhíú'Egerislye, a' bikk er

deje köztt szerrte széjjel fekvő ialú, lakóssai Oláhok,

népessége 6o. gazda, löldes Ura, Gróf Kárclyi Ura-

ság , ioldgye trágyázva terem , nagy tölgyes , és bik-

kes erdeje, régi hutának, vagy üveg műhelynek he-

lye.

§. i34. Új -Huta, Oláhúl Glód, Sselhtyc neve

zetű pusztán épültt új Üveg-Műhely, a', népessége i5.

ház, Csehek lakják, kik az üveg Isináláshoz értenek,

semmi szántó , és kaszáló ioldgye nints, tsak nagy töl

gyes , és bikkes erdeje, földes Ura a' Gróf Károlyi

ház.

1272. Stylitebuknak neveztetett, talán a' külföldi

írónak tudatlansága miatt. A' Tatár járás elott Dienes-

nek fiai bírták , az után Mikolának Gróf Fylpy fiának

V. István Király által ajándékoztatott, a' mint Fülpös-

nek leírásában láthatni.

i Hajdanában föid vára-is vólt a* dombok között

kőfallal megerőssítve, mellynek most tsak puszta he

lye látszatik.

iői)2. Az Erdődi Uradalomhoz tsatoltatott , és an

nak Urai által bírattatott.

§. i55. Oláh- Tótfalú , Oláhul Szirb , lakóssai

Oláhok, népessége 90. gazda, Temploma vagyon, föl

des Ura Gróf Károlyi ház, határja szük, és sovány,

tölgyes erdeje van.

§. i36. Oláh - Újfalú , Oláhúl Buzesty , lakóssai

Oláhok, 65. gazda, Templomok helyben, földes Ura

Gróf Kárclyi , határa szük, és sovány, ennek -is töl-

gyes erdeje.

Ezen két falú a' Megyessi Uradalomhoz tartozott.

1492. Megyesallyai Morócz István, Margith fele-

légével mind a' két ágra felkérte.



137. í&rArts.^»sd,. Oláhúl Farkasé Y Oláh fa

lu, lakóssai egygyesöltt Katolikusok, helyben Tem

plomok, népessége M 5. gazda, dombon fekszik a' Sza

mos mellett, szántó fölctgyei jók, termékenyek, le-

gellője elég, és jó, fája épületre , és tűzre elegendő i

belso gyümŐltsös kertyei.

i39a. Aszssinaghnak hivattatott , Balk, és Drágh

Mármarossy Fő - Ispdnyoknak.

1641. Kállay Györgynek, Pálnak, és Istvánnak

Királyi adománnyal adatott.

Mostani földes Urai: Szaplonczay Mikló?, Káll.iy

Antal, Ferencz , György, és László maradéki , Nosz-

'ticzi Thurzó György, Krassay Mihály, és őz /egy iri-

fiyi Lászlóné.

§. i38. Pap-Bikó, Oláhúl Bgyiko din Padiere ^

Oláh falú, Temploma vagyon, magos dombon feksz.k,

népessége 3o. gazda, földes Ura a' Gróf Károlyi ház^

fóidgye sovány, tölgyes, bikkes erdeje..

§. 139. Csikó , máskép Czikló , Magyar . és Oláh

falú , két mértföldnyi távűlságra bent dél felé a' Kö

zép Szólnok Vármegyei helységek között dombon fi?k-

szik a' Szamos partyán , a' hol hét igen magos hegyrk

között omlik ki a' Szamos vize Erdélyböl Magyar Or

szágra, melly völgyet kies vóltáért Szép- Szorosnak

nevezik , lakóssai Reformátusok , és O - Hitüek , mind

a' két résznek Temploma, népessége 55. gazda, »gy .

nyomású szántó földgyei jó termékenység'uek a' Sza

mos vize mellyékén, a' dombjai soványok a' hol szölot

termesztenek , réttyei meglehetős szénát teremnek, fá

ja tűzre , épületre elegendő , földes Ura Gróf Tholdy

'Sigmond.

143i. Csikud falú, említetik; hogy Vetéssy nem-; "

zetség bírta.

':.; §. 140- Tomány , Oláhúl Tomaje , falú a' Szamos

partyán, lakóssai Oláhok, 120. gazda, Templomok y

határ-'
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tatárjának nagyobb része túl a' Szamoson vagyon,

foldgye kövér, és termékeny, Földes Ura Kéth eli Gróf

Hunnyady Jósef, erdeje hintsen:

146i. Thorttonyának neveztetett, és Béltheky Mi-

hálynak benne rész Királyi adománnyal adatott.

íöa9. Segnyey Borbála Báró Károlyi Mihály öz

vegye ,

1784. Gróf Haller Ersébet, Báró rfuhnyady János

felesége Királyi adomány méllett ezen helységbe bé-

iktattatott.

§. i 4 i . ErdS - Szada , régentén Erdod - Ssadá t

Mező város egy magos dombon, földes Ura Gróf Hun

nyady Jósef, lakóssai egygyesültt Katolikusok , 20o.

gaxda , kőből ép H Itt Templomok, a' Szamos mellyékért

igen jó termék-ny földgye, szolő hegye is Vágy .n, ét-

deje a' legszálassabb tölgy fákat neveli, esztendőnként

négy vásárok tartatnak benne, éjszakrol a' Szamos vi

ze foly , mellyen az Uraságnak malma, és hidassa. a'

domb tetetejért Kastéllyá vagyon, mellyröl az egész vi

dékre belátni.

,i35á. Szudusnak rieve»tetett , és Mihálynak Tyba

fiának fia , Péter, és Tamás Mestereknek Tyba fiainak,

's rokoninak 20o. a;yrájért, mindeniket négy forlntyá-

val számlálván zálogba Vetette a' Váradi Káptalaa

előtt.

Az után a' Cháholyi nemzetségé vólt, és a' Chá^

holyi Uradalomhoz tartozott,

i

1466 Csatóházi Csató Gergely benne vám, és

révbéli bérnek a szedéséröl Fejedelmi engedelmét nyertt;

1547. P"szta vólt, és Cháholyi Imre már fellyebb

nevezeti leány inak,

1629. Segnyey Borbálának Báró Károlyi Mihály

özvegyének t

M 1784.



1784. Gróf Haller Ersébethnek, Báró Hunnyady

János feleségének Királyi adománnyal adatott.

§. 142. Aranyos , Oláhúl Aries , kiízcl az arany

bányákhoz lévén, tolők vette nevezetét. Orosz, és O-

láh falú, lakóssai Ó HitL'iek , 5o. gazda. Templomok

van ' birtokossa Gróf Kornis Uraság , szántó földgyeí

középszerű termékenységgel bírnak, de harmad reszét

alkalmasint elönti az árvíz, réttyei jók, vagyonnyait

Misztótfalúban , 's Bányán közel eladhattya , nyúgot-

ról a' Szamos , éjszakrol a' Lápos vizei kerítik.

1573. Dálnoki Zekell Gáspárnak, és Boldi'sárnak

benne rész jószág ,

1643. Perecsényi Ersdbethnefc , Lisibona János öz

vegyének egész helység Oláh - Kékes falúért tserében

öt ezer forintban a' Királyi Kamara által béíratott.

§. 140. Valaszút, Oláhúl Valaszuta, iragas dom

bon fekvő falú , lakóssai Oláhok, népessége 5o. gazda,

Temploma vagyon, földes Ura Gróf Károlyi ház, fold-

gyeit trágyával használlyák , szép erdeje, Oláhúl M.o.

raBorsinak-is hívják, melly Magyarúl Bormalma, mi-

vei hogy. a' Borpatakán malma vagyon , az Erdó'di

Uradalomhoz tartozik.

$. 144. Barlafalú, Oláhúl Bariest.

\. 145. Szakállas - Bikó.

§. 146. Mező-Bika, három régi rendetlen falúbol,

most szép sorjába öszve húzatott helység, lakóssai O-

láhok , Oroszbol egygyesültek , és Katolikus Svábok,,

népessége i5o. gazda, az Oláhoknak két fa Templo

mok, a' Sváboknak egy, de köböl épültt vagyon, Pap-

jok Géczy Jósef Sz. Ferencz Rendén Való , földes Ura

Gróf Károlyi Uraság , szántó földgyei soványak, de trá

gyázva használlyák, szölo hegye, és tölgyes erdeje

szép, réttyei elegendők, Nagy -Bányán terméseit jót

eladhattya, legellöje elég.

Régeuten Barla • Teleknek neveztetett,

1446".



" i70

1446- Puszta vólt , és Bekériyi Miklósnak, *s hites

társának Bachkay Agnesiíek , és Üienes sógorának,

1496. Ujlaky Jánosnak, és Antálnak Királyi, ado

mánnyal adatott.

§ i/|7. Balotafalú, Oláhúl Acsova , Ölln falú,

a' Szamoshoz küzd , laRóssai Ó-Hitü egygyesültt Ka-

toi-ikusok, 5o. gazda, Templomok vagyon, foldgyei

termékenyek , de felét gyakorta nagy vizek járják , 's

illyenkor a' legellöje-is szoros, halas tava, és füzesse

vagyom

Ruszkai Kornis 'Sigmondnak Királyi ado-

Inánnyal adatott. (

Mostani földes Urai Mindszeriti Peley 'Sigmond ,

Miske Sámuel , Tholdy Miklós.

§. 148. Remete mező, Oláhúl Póm , falú, közel
' ai Szamoshoz, lakóssai Oláhok, Templomok vagyon,

népessége 200. gazda Nemesseivel egygyütt, földes Urai:

Tholdy M.klós, Hókász János, Miske Sámuel, Cseré-

nyi Oáriiel, Horváth György, és Peley Urak, búza,

tengeri, zab termő földgye, egyenes, és lápalyos , a'

dombos helyein vagyon tölgyes cseréje, éjszakrol a'

Szamos vize.

Régenten Első Remete Szent Pál Szerzetesseinek

Veresmarthi Klastromhcz tartozott, éa azért Remeie

mezonek neveztetett. '.. .

• . ^

1637. Ruszkai Kornis 'Sigmondnak egész helység

Királyi adománnyal adatott.

§. 149. Veresmarth falú , magas földön feksz'k a*

Szamos partyán , veres földgye, mellytfil neveztetik,

meszszire látszik, lakóssai Oláhok, népessége 140 gaz

da. Temploma vagyon. Földes Urai: Báró Wécsey

Miklós, Urai Gáspár, Pál, és István, Cseh Ferencz,

Papólczy Jósef, Vesmás Sámuel, földgye igen so'-ány,

M a 2i.b-
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zabnál egyebet nem terem , de a' Szamos porond gyairt

jó tengeriek van, tölgyes, és cserés erdeje.

Bégenten Alsó- és Felso - Veresmarthra osztatott.

i3o2. Hogy Chabanka , most • is virágzó Jeles

Rhédex nemzetség eleinek rokona, úgy mint Péter, a'

János liaival Sámuellel , és Dáviddal itten fundáha vól

na Keresztelő Sz János tiszteletére tlso Reme e Szent

Pál fiainak Klastromát , Szentiványi &' Klastiomok laj

stromába feljegyzette. 1. Rész. §. 12i.

1409. Csáky György Királyi adománnyal felkérte,

de birtőkába nem léphetett ; mert

1412. Veresmarthy János, Sándrinak fia bírta.

í 1492. Megyesallyai Morócz Istvánnak , és Margith

feleségének , mind &' két ágra Királyi adománnyal a-

datott.

i588. Hagymássy György Felso Veresmarton négy

telekbe,

i5q5. Thardy Vörös Sófia hajadon, az után Szir-

may Györgynek felesége Felíö - Veresmarthi réaz jó-

szagban ,

i749. Gáspár Sándor egy részében Királyi ado

mány mellett béiktattattak.

t, i5o Borhtd Oláh falú, földes Urai: Eöttvös

Sándor, Károlyi, és Teleky Grófok, Báró Wesselényi

Jósef, Gáspár, Pál , a' Szamos vize partyan fekszik,

népessége !2O gazda, egygyesűltt Katoi kusok, Tem

plomok vasyon, ntveztaik a' Bor patakatói , melly

a' falút végig follya, híd van rajta, és malmot hajt,

szántó földgyti soványok, 's árvíz-is járja, gyümöltse,

tengerije jol terem, réttyeik gazdagok, legellőjök jó,

fájok tűzre elég.

. 1399. Megy«ssy Bán fiai bírták.



1409. Csáky Györgynek Királyi adománnyal ada

tott.

1492. M-gypsallyai Morócz István Margith Felesé

gével benne beiktattatott.

.1699. Skotka Mihálynak, és feleségének Boros Má

riának,

1749. Gáspár Sándornak benne rédz Királyi ado

mánnyal adatott.

§ i5i. Lippó a' Szamos partyán fekvo falú, la-

kóssai Oláhok, fa Templomok vagyon, népessége 12o.

g.izda , fökles Urai a' Csomaközy nemzetségnek elága-1

zott maradéki , mostani zálogos birtokossal Sztán Ist

ván, és András özvegyei, földgye fejér agyag, és so

vány, de trágyázva jó búzát terem, tengerijeit, és

gyümöltsösök a' Számos porondgyaín , tölgyes erdeje.

Ezt- is a' Megyessi Simon Bárinak fiai bírták.

1409. Csáky György Királyi adőmánnyal felkérte,

de birtokába nem lépett ., mert

1492. Megyesnllyai Morócz István Margith felesé

gével új Királyi adomány mellett benne béiktattatott.

§. i5z. Színfala , Oláhúl Szín, Gróf Károlyi hás

bírja. Svábok lakják, 63. gazda, 26. esztendeje hogy

m°gszállntták ezen helységet', ez el0tt Oláhok lakták,

bikki!s, tölgyes erdeje, mellyben özek, nyúlak találtat

nak, piattz 'k Szathtiár ,.a' határja igen sovány, min

denkor az Erdődi Uradalomhoz tartozott.

§. i53. Réztelek, Oláhúl Tafares , Oláh falú, bir-

tokossai Szathmár Várossa, és a' Gróf Károlyi ház ,

lakóssai egygyesűltt Ó Hitüek , fekszik a' Szathmári

hegyek közön, határjakét nyomásbéli, tér helyen fe

jér agyagos földgye terem , kevés búzát , tengerit , é»

zabot , mak termő erdeje meglehetős, piattza fazath-

már.
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141i. Szathmár Várassával 'Sigmond Király által

Wuchovich György Rácz Uralkodónak által adatott. '1.

Rész. §. 171?

§. 154. Ivácskó, Oláhúl Nyikopoj , Oláh falú,

földes Urai Hiripi, és Iváuskói Szuhányi János, mos

tani Fel ispany , Kállay i\ntal , Zanathy Mihályné ,

lakóssal Ó • H tüek , 55. házbol álló gazdak, fábol é-

púlit Templomok , Papjok helyben, hatai ja sovány, "há

rom ay -máibéli , kevés kétszeres búzát, leginkább ten

gerit j és zaüot terem középszerűen , van lölgyos erde

je . piattza Szathmár, élelmének módeya kevés marha

tartás, és a' azathmári hegyie napszámokra való já

rat, Homoród patakja, melly a' bik tetőröl veszi eré

detét, foly el alatta.

f

Régenten Ivácskófalvának neveztetett , él

163i. Király Daróczi üaróczy Istvannak,

1732 Böszörményi Sámuelnek, és Komáromi An

drásnak egész helység,

1765. Szuhányi Antalnak, és Lászlónak fele Kirá

lyi adománnyal adatott.

§. i55. Oroszfalú, Oláhúl fiuss, nagyobb része;

Szathmár várossáé , hanem Nemes Dunka Jánosnak-ij

van benne három telke. Lakóssal Görög Katolikusok,

65. gazda ' fa Templomok, helyben Papjok, határát

a' Szamos vizének áradási járják, de a' búzát, ten

gerit, zabot megtermi , Homoród pataka is , melly a'

Bikröl veszi eredetét, foly a' határán , piattza Szath

már, és Erd0d, mellyeknek hegyein napszámmal ke

resik élelmeket.

i673.. A< Várad! Török Basák bírták, a' mint ki

tetszik most-is a' Szathmár yárossának Levél Tárában

lévo levélböl: „ Én Dervis ispaija Hatalmas Török

M Csá-zár Váradi várában az Zajin Urak , és Ispaijak

„ p Nagyságok, és ő Kegyelmek egygyik Fő-Zászlótartó.

», ja, Isten akarattyábol Főldes Uratok. Szaihmár

,, Vármegyében lévo Oroszfalússi jobbágyim, hallom,

n
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M hogy elszéllyedtetek, azért ezen Úri levelünt látván,

M mindjárt haza szállyatok , az adótok, úgy mint a'

„ summátok, a' mint a' Madarasziaktol Szentétek, hat-

„ "van forint, egy fejos tehén légyen, a' Császár adó-

„ ját-is, a' miben lehet, azon lészek, hogy leszállít-

•M sunk benne. Mi pedig fogadjuk Úri Török hitünk-

„ re t hogy innét a' mi Török pártunkrol minden há-

,, borgatók ellen mególtalmazunk, ha haza szállotok,

;, a' mellynek elhitelére, 's erosségére küldöm hozzá-

„ tok ez?n Úri petséteiirnel megerőssített Úri hit le-

M v lemet, azért egy hét alatt magatok hozzánk bé-

M jöjjetek , a' summátokbol a' mit meghozhattok, meg

„ hozzátok, 's velünk szembe legyetek; ha pedig egy

M hét alatt bé nem jöttök, elhidgyétek , megkerssünfc,

M jol tudgyuk , hol vagytok, ha onnét máshova men-

M nétek-is, felkeresünk, ha az ökör szarvában, avagy

„ &' nyakában rejteztek-is , eleget vártunk eddig, ha

„ azon hit levelemre bé nem jöttök, valami rajtatok

„ esik, magatok légyetek oka, mind Isten, 's mind

„ ez világ előtt. Isten mindnyájunkat. Dátum in Vá-

,, rad die Mensis 22. Maji 1673. Jó akaró Uratok, ha

„ veszitek , Kupra. p. h.

§. i56. Hirip, Magyar és Oláh fala, birtokossal

nagyobb részében Hirippi Szuhányi János , a' többiben

Kállay Antal, lakóssai egygyesültt Katolikusok, kik

nek fa Templomok, és Reformátusok, kiknek köböl

épültt Templomok, népessége i5o. gazda, határja la-

pályos , búzát, tengerit, zabot bőven, és igen sok

veres hagymát terem , mellyekböl pénzt sze'reznek a'

lakósok , szép tölgyes erdeje vagyon , piattza Szath-

már , a' Balkány vize a* falú végin , és a' Iflátár köze

pén foly.

i393. A' Drágffy nemzetség bírta, hanem István

Megyessi Bánnak fia 26o. sertést elhaitatott onnét, és

az egész helységet elpusztította.

1406. 'Sigmond Királynak parantsolattyára , és

Witfcay Lászlónak, András fiának , íakabnak , László,

és Jánosnak István fiainak esedezésére Kis-Kolch hely

ségnek határit Hirip helységnek határától öszve híván

a'



a* szomszédokat, és a* határosokat Sz. Zaniszló Már,

tyr ünnepe után hatodik napon megkülömböztették Kár

poln-sy Balás Király embere , és Jakab Deák Leleszi

Sz Kgyház Kajának Papja, és azon Konventnek bi

zonysága: „elkezdvén a' déli, és napnyugotti részek

M között Folyó Balkan vizének árka mellett, melly

„ tiábkép tlydas Balkannak is neveztetik, o'.tan régi

„ két föld hányásra akadtak, roellyekriek egygyike

„ Nagy Kolch , a' másika K.Ís • Kolch helységeknek

í, haiárit elhasfttya, a' honnét nevezett Folyó Balkan-;

f, nak árka mell -tt nagy darabon napnyugot felé meu-

^ vé ix, azon, folyónak partyán új határ hányást állítot-

„ tak-frl, onnét éjszak felé f-rdúlván, és ottan Ta-

„ más László . fia réífie mellett keresztel megjegyzett

»} to'gy fánrtk éjsz ki részén más föld határ hányást,

M és megint más kerefzti-s tölgy fa alatt harmadik ,

„ 's isinét két ol.lalárol keresz jegyekre bévágott tölgy

v fa alatt Hangya - Kastély n -vze ü helyen megint

,., közben f-kvo határ hányásokat földböl halnidzti'!< fel,

„ *s azon túl így kiíri-szies lölgy fát hagytak h tár

„ j.-ln.-k. 's annak helyét Vayot heulynek nevezték,

,,, U:ollyá-ra éjizakfe é nevez'-tt Tamás László fia rét-

M tye mf llett mendegelvén mindég , jútottak Zaras

,^ balkan n vrzetí'i helyre, a' 'hol egy tőlwy fa alatt

„ hasonlóképpen új határjelt föld hányáshói állítottak,

t) és pttan nevezeit Kis- Kólch, és Hrrip helységek*

,, haiármak fljelölé^ét elvégezvén, úgy megkülöm-

n hözt-tet! Kis Kolch nevezetű helységben, 's an-

M nak mindennémű tartozandójiban említett Wükay

r, Lászlót , Jakabot, és Jánost, az Őket illeto jússal

t) béiktatták. "

Tanú vallatás tétetett Drágffy nemzetség ré

szére : hogy ezen hflyiégböl egy aszszonyságot Miklós,

Jánosnak , Simon Megyessi Bán fiának fia eroszakos-

san elragadott.

1470 Csaló Gergelynek benne rész jószág,

1679 Zeleméry Kamarás Miklósnak egy Nemes

Udvarhely ezen helységbe Királyi adománnyal adatott.

Itten neveztetetett Zeleméry onnét mondatott Ka-

maréinak : hqgy



14i9 Zeleméry László vólt a' Királyi Sónak Ka

marássa Debreczenbe , ennek

. Kamarás Benedek fia, kinek Ujlaki Mar-

gittöl

i5i5. Kamarás János fia született. Ez Ruszkai Do

bó Anna feleségétöl.

1679 Eléhozott Zeleméry Kamarás Miklóst nem

zette , ez ismét Henyey Margittol Zeleméry Borbálát

Lorántffy Mihály hitvtssét, kitöl L.oráiutf'y áusá -na I.

Rákóczy György felesége, ettöl II. Rákóvzy Gyorgy,

kitol , és hitves társátol Báthory Sófiátol 1. Fereucz ,

ennyit Zrinyi Illona feleségétöl II. Rakóczy Fereucz,

és Juliánna Gróf Aspremonthné származtak.

163i. Király Daróczi Daróczy Istvánnak egész

helység,

Böszörményi Nagy Sámuelnek , és Komáro-

my Andrásnak hansonlóképpen egész helység ,

iy'65. Szuhánryi Antalnak, és Lászlónak ezen hely

ségnek fele Királyi adománnyal adattak.

§. 187. Krassó falú , a' régi Szamos hagyás par-

tyán, mellynek. árjátol nagy tőkésekkel oltalmaztatik ,

i ,\íis ai Magyar Reformátusok , és Vgygyesűlt Olahok,

mind a' két rendbélieknek Templomjuk, és ntég a'

Zsidóknak-is Sinagogájok vagyon. Népesaége i rio gaz

da Nemesseivel egygyütt Földes Urai- Gróf T«teky,

Wécsey , és Wesselenyi Bárók., Uarvay, Gáspár, l ár-

psy , Egry, Solymossy, és Mándy Urak, hauua Löv ,

fötdgye teranékeny , és három Inbnyira alatsonyabb a'

helység fekvésénel, jó búzát, sok gyümöltsöt, és ten

gerit terem, a' Balhány vize a' halárán k'Z- őtnk , és

a' Szin pataka-is ezen helység, és a' Lippai hatar^ k kóztt

jön le a' bikrol a' Szamosba, mellyek a' legellő meze

jét gyakran nedvesítik.
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i38a János, Simon Bánnak fia tanú vallatást té

tetett: hogy az ö Krassou nevezetű helységét Zaraz-

berki Balk Vajda felégette.

1409. Csáky György egész helységet Királyi ado

mánnyal felkérte, de birtokában nem léphetett, mert

142o. Miklós Jánosnak Megyessi Simon Bán fiának

fia bírta.

1492- Megyesailyai Morócz fstván Margith felesé

gével új Királyi adománnyal mind a' két ágra a' vám

jával egygyüit felkérte, és béiktattatott.

1498. Hogy Zaldobószeg erdo, és horgas tó közi

rétek a' Krassói határhoz tartózandók elítéltetett.

163a. Bagossy Pálnak ezen helységnek fele,

1607. Ugyan néki ismét más fele Királyi adomán

nyal adatott.

§. 1 58. Nagy-Kolch falú, földes Urai: Bagossy

János , Vass Pál , és Schuller Leopold Hadi-Vezér őz

vegyei , Báró Sztojka 'Sigmond, Darvay Gábor, és

Miklós, Diószeghy Sámuelné , Pál Simon, és Péter,

-Szamos vi/e a' határját mossa, sö'tt némellykor há-

zaikbó!-is a' lakósokat kihajtya, népessége 6o. gazda,

gyümöltsösse , és tölgyes erdeje boven vagyon, föld-

gye lapályos de termékeny , Szathmár piattzozása , la-

kóssai Reformátusok, és Ó-Hitüek, mind a' két fele

kezetnek fa Templomok van.

§. 169. Kis-Kolch falú, birtokossa!: Gróf Tel eky

Imre, és Ferencz , Bagossy János, Báró Wesselényi

Farkas, Darvay Gábor, Szeleczky János, Végh 'Sig-

mond, Marecz István, Bakó László, és Décsey Ne

mesek, a' Szamos vize a' határán foly , melly három

nyomásbéli, búzát, kukuriczát, zabot, szénát terein,

sík a' földgye, erdeje tsak tövisböl áll , lakóssai Ma

gyarok, és Oláhok , de tsak a' Beformátusoknak van

fa Templomok , népessége 6o. gazda.

1267.



1267- Mind a' két helységet a' Szamos vizén é-

pu'tt malommal Kóeh Simon, Móricznak fia, György

és Péter, Kóch Mártonnak' fiai bírták. '

1278. Kóch nemböl eredeti Nemeseknek íratnak,

és Tussay Nemesfekkel egy torsökbol származtak , mi

vel os/.tály leveleikben Tussa , és ÚjTalú helységeket-is

Zemplén Vármegyében magok között felosztották.

Régenten Kis - Kolcs Egyházas • Kolchiának , az

után Alyke- Kolchiának, Nagy - Kolcs lllie • Kolchiának,

az után Paplan, - Kolchiának neveztetett.

Kétség kívül ezen nevezetek: Myke az az: Mik

lós, és Hlye, az az: Illyés bírtokossaitol , Egyházas

ki,ded voltátol, Paplan pedig a* Menyegzői ajándék

tol redjok ragadtak, a' mini kitetszik ezen Ok - Le

vélböl :

i3i2. „A' Váradi Sz. Egyháznak Káptalannya

„ Kopoz Nádor Ispánynak parantsolatíyára kikülJvén

„ Lászlot, éneklő karjának Papját, bizonyságúl áisciai

„ Ábrahámmal a' Nádor ispány emberével : hogy Zoth-

„ már Vármegyébe fekvő Kulch helységet Pétei- Mes-

„ ternek, Péter fiának adnák által, ha a' Nádor Is-

„ pány által rendettt határ napra Mfhe t és Andiás

„ lliyés fia özvegyeinek &' hit részt leűzeti , kik tl/ie-

„ K&lchidra , a' hol áz Andrásnak özvegye, és Egy-

„ házas • Kolchiára , a' hol Mikének az özvegye la-

„ kött, az elrendeltt határ napra eljővén, midőn a'

„ nevezett Péter az említett özvegyeknek hit részét, és

„ Paplannak neveztetett menyegzői ajándékát , Péier-

„ nek Zothmári Plébánosnak levele szerént 5o. nehéz

M gyrákban le nem fizethette vólna, (de dote, et re-

„ bus para-fernaLibus , jegi ruha, et Paplani reez di-

„ etis satisfacere non potuissef) két annyiban a'

„ nevezett Pétert marasztalták , és hogy a' nevezett

„ özvegyek hóitok napjáig az lllie • Kolonia helységet

H bírhassák, meghagyták. "

Már ebb81 méltán gyanítani lehet: hogy a' Pap

fan takaró igen régi nehezet a' Magyarnál, és Deákúl

Para- ;



faifaphernumot tészen ; a' nevezetét pedig attol vehet

te : hogy a' leány az eljegyzés után Pap leányának

neveztetett, kinek a' szüléi, vagy a' jegyesse Pap Uá-

nyi ajándékban jegy ruhát, kivált pedig ágy takarót

adni tartóztak , melly Paplanynak neveztetett.

1 32i. Fellyebb n°vezett Kóch nemböl való Péter,

Péternek fia, a' ki Petinának^is hivatott, mikor I.

Károly Király Dó'sát , az Erdélyi Vajdát egy Moys ne

vű pártos ellen 'küldötte vólna, Znihmár Vármegyé

be sok embereket szedett maga mellé, és azokkal rgy-

gjyütt a' pártos Móses mellétt hadakozott a' Király né

peellen, melly hívsógtelenség* által a' jószágát flveszt-

vén, Kolch helysége Gaomaközieknek, és Witkamak

adatott.

1 325. A' Chunsaköziek osztállyába Myke Kulchía,

és Elia-Kulchia helységek, mellyek ez elöit Péteié

valának , Eudiís fiainak jútottak. Várm. Lev. Tár.

i55i. Paplan • Kolchiát Chumaközy Márton , My.

kc-Kolchiái pedig Wukay András, István, és Lász

ló, Istvánnak fiai bírták, és a' villongásban lév'ö határi

eránt a' Váradi Káptalan el0tt eképpen alkudlak meg .

n hogy müiíkut.ánna Nagyságos Miklós Ur Nádor Is-

„ pá -y , és K'únok bírája előtt addig törvénykeztck

i, vólna , miglen mind a' kél résznek 'bajvivás ítéttetett,

„akkor oszián a' nevezett Nádór Ispány Úr engedel-

„ méori! a" jó lelkű férjfiaknak közben vetésére megal-

„ kudván . a' kérdésben lévo föleiet határ hányásokkal

„ eképp^n jelelték-el : hogy éj.zakrol kezdvén, és a'

„ Zuinuí vizéböl egyenesen menvén bizonyos térség-

-,, nek , melly Zitmus- Mezeonek neveztetik, jobb ol-

„ dalon lévő szélére , .ottan egy vad alma fát kereszt

t) vágással megjegyeztek , attol dél frlé gyümőlts' ter-

M mő fák közöu mendegelvén, jútottak bizonyos kört-

„ vély fához, és azt is kereszt vágással megjelelték,

„ megint által menvén egy berken , melly Kesekun-

,, bcregnek mondatik , ottan - is egy tölgy fara kereszt

M jegyet tettek, és ottan egy nagy út a' határt hasít-

n tya , mellyre mind a' két részröl egy egy férjfiú a'

n Nádor Ispány embere elott megesküdött: hogy ezen

» jelek
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M jelek igaz határi legyenek az egygyik Kolch , és a'

„ másik kolch helységeknek, és úgy a' villongásban

„ lévő földnek napkeleti része &' nevezett Nagy- úton

„ túl maradott Chumakuzy Mártonnak , és az ő mara-

„ dékinak.'a' napnyugoni része pedig Witkay István

„ fiainak örökre bírattandó. Mellyett ha valamellyik

M fél meg nem állana , azonnal a' bajvívásban ügye

„ veszetnek) succubitus duelli) büntetését szrnved-

„ gye. A' búákat pedig mind a' kér (ész egy formán

M k'elégíttse. Koltt Sz. Tamás Apostol Ünn.pe elöit

M harmadik napon, 1002. Eazt. rt

1408. Nagy-Kolchnak egy darab erdejét mikép

pen Móricz Simonnak , néhai Megyesi Bán fiának tia

Georbed helységéhez foglalta? Görbednek leírásában

eléaügyuk.

i4o6. Kis • Kólosnak határi Hirr'p felöl mikép já

rattak.'' Hiripnek 'leírásában eléadiuk.

1498. i5o3. Bakthay Máliiénak ,

i&43. Petri Tamásnak, Zennyeisy Imrének, Way

Péternek,

i5/|4. Way Demeternek, és Antalnak,

i545. Witkay Imrének,

i55o. Kákonyi Péternek Kis • Kölcsön rész Királyi

adománnyal adatott. . •;

4. Pefényi Mihály^~Kis - Kolchnak harmad ré

szét Kákonyi Jánosnak, esl feleségének áárközy Borbá

lának örökösein eladta a' Jászai Konvent előtt.

1560. Illósvay Mihály, Uray Albert, és Tamonyai

Nagy Demeter Kis-Kóicsnak féle részébe,

156i. Fekete, máskép Baronyay Kelemenfly János,

1682. Witkai Zikszay János,

ibSj. Perényi Gábor, Palóczi Horváth György,

Bornemisza htsebeth Lónyai Menyhárt özvegye Kií-

Kolcsnak részeibe Királyi adomány mellett béiktattat-

tak.

1727.
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1727. 8enc?e, masllep 322tl,mar^ ZämüelneK ^2^.

Kälczun res« j6s22F ^»näeku^tatutt.

z. ,60. HHa/no,./^/^^ lalü, Icüxel 2' 322n,05no2,

lallözsÄi ^,3^2»-«^, es «länok , 85. 32262 ^lemegzei.

vel eevevütl , t»2li 2' Kefl>r«2tuz«>IlN2ll V2ß^nn t2 ^«üu>

d»v ^nt2>, I^2i-e<!2 Iztvänne, V^^K "Zi^mona n,2>266.

Il> Dob52 t>erenc2 Uxve^^e , (^«ek ^erenl!2> Kel,^^

52n6or, s» ^«»el Vr2il, n2t«rj2 zxuk , !»pu«, 2ß^3zo«.

e^veb 21-änt trrm6kel,)s , na52no« ^>ümLll8ö«5ei, ez^et»

läj2 ^2l«,^UN)'2 tVVIiNel. N!Nt3<

dezenten Xo^Fna/c n!v2tt2tolt ^ «5 »' Xu?-^/ r6>

e! ^2z^2r nem-etsez lc>1e neve2le ms^-it, nieU^ oi2«,>

nvog 2db6l : no^ töud oll)'»« nevexelu l,rl^86z ^l«<

QV2r N222n!cd2n nen, i« «2lä!t2tiK , e« m6z di^on^ossub.

d»n »lädd liuro^ Istvän dev2ll232dol iii loz trti^eni.

,046 N52t, Xyro^i2lc v6It2lc , 2' KiK 82. l^el^rtet

V«»2N2k bi?!z2tägär2 me^ultölc, KiKnelc (2' mint n^iinlc

»ältäneteinell irüi lrjäk ) 2' vült 22 Isteni büntet6«ell :

i,«3V «2 V2l2k,i exen nemdo! 2ul)2 2' 1'emplnmU2 06

nient, mel!^ 2' 82. l^eII6« deß^e 2I2« 220N 3?entnelc

t>32telet6re epi'U«, 220» min^enkor 22 2' ß^la-lot esetti

no^v n»«2t neu» t2itÜ2t2tn»tvän . ms^at ü«2ve »not«-

It«lt2. »

,387. Korc^ l«tv2n 'Zi^monä Xi^I^ iclejsben

N2LV vil62, 63 Uü^i Vexsr, li2lon2i 52o!zal2ti alt»! ex^n

neni2et5eFet N2ß)r2 emelte , 5«k2t 5är26c>2utt ^luri»

Xirälv /^52«2on^n2ll 2^ ?2lil>n2)s ^äno« Ile2sbol V2lü Ili

522d26l»2«2k»n ^ 2' p2rto«o!l2l V2lll6 V^t-meß^eben 526j.

iel verte , 6s ll«22n!öll 5c»Il2kc>t foßV2 no2ott '5 ^mon6»

N02. ^.2ert »L'^i^lnonä Xiräl^ citet ^2t«üvi Länns, 0r>

822ß ^2ß)'ß^2Vä telte, lt2s»2N^l, '5 wäg N2^y jÜ«22ßl)K.

Il2l^ melive^et 2' pärtozol^lül elvett , me^2i2ncl6ll02t2.

i38q. L2«n Kor«^ I«tv2n N2tzüvi Län Icevezet

üevelv^n 2' 322tKm2r Värmsß^ei Kevez dirtull2r2> ^o»

^oF nel^L^^et 2' ^omul v,2« »nelletl Osr»«/ peterneK,

üerti».
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L«st»l»n ^e«ter Lun^Ic. So. 62m ß^rä^rt (ma^o« öa>

na/ibi«) orokü5ön Kev2lloll» 2' Viir«6i iläptulan elon

m.vel ii.llä«ätol tavül «ett. 6z nnvel 2tt^2«2t ielezs".

8«l vSven. 2' l»äpa enze^elm^^rt «oll2t llentelenitetett

lixetni.

,45«. «nro^ ^^nog.ig Nat«üi 6än v6!t . rri^rik

c2Ä5X2r eilen 2' 52övet«6z levelnolc ü iz «16 irta 2' M2

32 nevel.

äit-age^e, elverte 2' 'löröküket, u-iz e^ jü tz<,^°rt

X2ton23ael?2l 5eeii5s3ero meni. ^

,526. XorvFx rster II. I^sjoz «iräll^I elesett 2'

Monats, vez-eäelemben , minä«nt mezem6««lo «rog

3?omrü «mber voll, 2^ eleven ezereket. «^ un^ll.,«

lievero me^r^ezeäett ebelcnek nü«^t. minien t«tim«r

6« unäorocl2g nelklll mezenette, 2' mint I«tV2nffv iri«'

K.ben »' X°r°3x nem«t568«ek s.ü 23«« M23V2 «^

^' mi 2' Koroßi nel^z^^et iüeti; 22t

14,0. H' Dar2N)s nem2el«6^ dirta.

,419, petneliäx). ^alcnknuli , 6g Nillläznalc eev ne>

ß^eä ie«ü« Xiräl^i 2äomänu^2l 262101».

,480. /lan^ vZIlatgg t^tetett: lio^ <3a^aöo nev«.

2«tu soläek »' ^<j^<,Ll l,»läri,o2 t2rtÜ2N2ll , Melival

«L^ Imre Lgl'x NiKl6«ül l,2t2lm2«ül elko^Islt völt.

,5>s. NoF7 ^eclmen-eZK nevexetü r^tell «' ^o/^o.

Fl l,2tärd2n Kel^ne^tetneK, eliteltetett.

i52°. La-ain Dok2^ Demeter ez^ r6z^6oen liirä-

^l 2Äom2n^ mellett d6illt2tt2lott.

i5Z9. Lgr? r^ter, vot>2x ^ vemetert e^v jol,.

b^ telellnek. «2 Leren^x <l2no«t eß^ «lmä» ^ertnelc

Il,!,cit«2tH5» selol löiv6n)ie«en mozintelte.

,544.
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,55c, Pensen! .16 Qyörg^neK, !VIiliaI^'N2k , 65 W>l-

tu e'rcln ^ e« «bbi»n /»«/, /?a/6/a! lurä^ilü 2' XorvL» Katar-

Kü2 tartoxnalc.

,55q. Ul,rväll,7 6?ürz>'. . , ^ , «>

,56». kell«!«- L»loß ^än<>3. lnäslcep Kelsmentl"/

,583 Kssr? lielemen »^ ?örö!c raK«»FduI v»Iü 5?.»>

daöülä«« ve^e« K«r«3°n e^e«2 reg? jo->2äF2l ^^Fi,/

L^lincl.illl 6c>u. lurinwn örökäzön elaät».

.592. L^en 3a>8,7 LäUnt iciral^i jüva lia^izz»!

e^en ie-,2 108223^2 beilit«, tlltolt, KineK 32I327 K»t»

,eän>är l^.e.>>l ll^ädor tele.^^lll vetle . 65 minäen j6-

,5u, ?ell,o I«lvänn»K, -s2M2,N2^ 6s ?äln2k e^

tiltUtt.

h ,6>. 0o5,«e, ^/?^5/. «2 reßenlen Külonüg K6t

falü v6ll. /)c,b^o/l 220» nevexetll ne«,2«t8eß6, melier

« V2lö ^vtit/,l 0!cKv2> äpälürgäßs , mel>> «.2 ^p2lUr-

«äe elves-levei i6ove> 8^ve t«2t«Il2lo«. «em «okn.z

birlälc 2' rremunzträti X»nonoKl>K. Nelt

,367. L^n ^P2tli, pettene '. ?«ri ^illlü« 8-!i6,

lÄiu. vobr^ck p^cliß Uodräeliy N«m2et8^ze V2I2 .

rällalvänak leir»8äb»n elesäß^ull.

,563. 2»dn l'amäz 0obr»csn»K eF7 rsgxst ^ melier

<6«,I.
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lläomunu^al n^ertelc.

>6Z2. Vol^zzi XüK6n^ezäx ?6t«r »' IMe«« natä.

roililt Oubräe« lei6 meßujjitan».

,667. L»rlc6c^ IlinoznaK ^pätni 2' ««Ilette 16vn

llodriiez ^uz^taval Kiräl^i 2<iomänn^al a^alutt.

^lost 3xent liatolnoi <I«en l'erencx n»ß^ol>n r^»

»26t, »' tndbit dsadn^ ^nt»I ^ 63 ViräF ^özef blriäll.

I^2il053»i iVla^^aroll^ li«lormätu»oll. 63 eg)sß/e5llltt O»

Iä!ic>K^ 5«. ^226», minä a' K6t teleke^etnelc 5» l'em-

^»lc,r>1,!l^ , te!l32ill 2' 3x»,mu3 vi:!« mellett^ ««»ntä lolcl»

ß^ei 1cem6n)s »ß^»^ , 63 lanäl^nzok, eß^6n «ränt KU»

26p termällen^ü^ßuelc , n»ß^oon 1632« r6tl^einelc l«6t»

»2er ll»52altl»tilc , täia tü^re, «5 6nuletr», »lmä» Ker»

t/el.

§. »6«. ^eii^n, rs^l neVe 3lier6nt Fa^l'a^c?, ^H-

Kancl , nene» s»lü, «2 e^att pu32t2 völt , n»03t meßint

nepe« nel^8«5F a' 822m 03 part^an , I»!i6332i itesormätu»

^l2ß)»«rok , ^o. ß»2ä» 5 säbüi 6nllltt I'emnlumoK, NÄtäl'»

ia izen «ull^ »^ 32»mc>3 »ri» ronl^», ez^en eränt ter»

melien^ , ku!c1e3 Vr»l : L^elecxK^ 5äno3 Kiräl^i l'anä»

«5«3 , Üü3liirm6n^i 52n6o«', 6z ll»jo«, Vir»^ ^o«es, 6»

?6ter , Oeoze^ I^^82l6, 63 ?ereno2 , 32enlKir^l^i ^6-

ren«.

,417. Üaldor/ lstvan , 6s LeneäeK denn« Kirlil^l

26um»n)s mellett d6lkt»tt«ttak , 2' iiol Ha^/an««^ n«-

ne^leti !l.

,55o. 55 l^^ortz^nell , lHinäl^nalc, 63 'VVilnelmnelc,

H'ettT'^n^'l Demeter nain»!l oenue r6«2 iÜ3xiiß liirlil^i

»6omünu^»l a^Ätott, Killnel: dirtolliit61 »' neve^ete let»

te'n/^e »N«l v«Itulott.

,963. Xauü 1'«m»3 beeile r6«2t ny<ttt , »' Kol «äe

160,. Nlexci L^entmililo^ 5änU5 /'«ti^^', »lil«K^

Ha^cinci nel^löznel^ r6526be ,

N 1667.



1667. Bazándi, máskép fettyényi egész pusztába

Barkóczy János ,

1726. Nagy, máskép Böszörményi Sámuelnek Pet-

tyénnek részébe Királyi adomány melleit béiktattattak.

§. 1 63. Ombod falú a' Szamos partyán , lakóssai

mind Református Magyarok, 8o. gazda, fábol épűltt

Templomok, földgye egyenes, és termékeny, hasznos

gyümöltsössei , 's tölgyes erdeji, földes Urai: Gróf Te-

leky Imre , és Szeleczky János Királyi Tanátsos.

14o5. Egész helységet Báthory István bírta, kinek

a' Szamos vizén épített malmát Miklós, és Simon, Já

nosnak , néhai Megyessi Simon Bán fiának fiai levá

gatták.

1417. Báthory István , és Benedek új Királyi ado

mány mellett ezen helységbe béiktattattak.

142o. Azoknak Ombodi jobbágyi Nemes Mind

szenti Ambrust megsebessítették.

161o. Kákonyi Istvánnak rész,

1625. Király Daróczi Debreczenyi Tamásnak is rész

benne,

1758. Vasáros Naményi Eötvös Sándornak, és Lász

lónak egész helység Királyi adománnyal ádatott.

§. 164. Amacz , elegyes Magyar falú, 8o. telkes

gazdábol álló, lakóssai Ó-Hitüek, és Reformátusok,

kiknek helyben Papjok , és Templomok vagyon , szán-

tó földgyei termékenyek , réttye elegendő. itató helyei.,

tűzre való fája, hasznos káposztás , és gyümőltsös ker-

tyei. Jobb része Gróf Teleky Imréjé , a' többiben öz

vegy Szügyényi Jósefné , és Szeleczky János birtoko

sok. A' Szamos vizének véletlen áradásinak kivagyon

téve, a* határokon széjjel foly a' Hamoród pataka.

1417. Báthory István, és Benedek benne Királyi

adomány mellett béiktattattak.

1609.



1009. Szilágyi Jánosnak Királyi adománnyal állal

adatott.

16z5. Király - Daróczi Debreczenyi Tamás ,

1758. Eotvbs Sándor, és László Királyi adomán.

hyal nyerték.

§. í65. Pálfalva régehteh népes falíí, azután pusz

ta , most megint megnepéssíttetett , a' Szamos partyán

fekszik, népessége 22. gazda, lakóssai Magyarok, és

Oláhok, földgye egyenes, és termékeny, tölgyes er

deje, nagyobb része Gróf Teléky Imréjé, a' többi

Szeleczky Jáitös , Szűgyényi , és Eötvös Uraké.

Régenten Kis.- Szint • Máriának neveztetett.

1379. i384. Dobráchy Sándor, István, és Miklós

bírták. 's tanúkat vallattak azoh hatalmaskodások iránt,

a' tnellyeket Jáinös , Simon Bánnak fia ezen helységbén

elkövetett.

i S99. Pál, Dobráchy Miklósiak fia testvéréivel

felosztozkodván , 's nékié egész helység jútván , azt ke

reszt nevéröl Pálfalvának , 's rcagát Pálfalv'aynak

nevezte.

i4a3. Ezen Pálnak fiai, István, és Mihály

helységet bírták , é» Pálfalvai Burjdncfínak nevezték

inagokat, mivel hajdanában Burián hehiböl eredtek.

i/j3i. Darahy Jánosnak > él Lászlónak egész hely-

1627. Király DárÓczi Debreczenyi Tamásnak, cs

feleségének Tarjányi Margitnak rész,

' ' ' , *•

1749. Eötvös LászÜnak, Sándornak, is Imrének

egy Mentes Udvarhely benne Királyi adománnyal ad*-

toh; ^



III. A' Szamos- Közi járásban.

v §. 166. Lázári Magyar falú , nevét vette Lázár

tél, kiröl Puszta -Darócznak leírásában lesz -emléke

zet, bo, és termo határja, 's kaszálói, két szakasz er

deje, lakóssai nagyobb részént Reformátusok,, kiknek

k0 Templomjok; földes Urai: Eötvös Lászlóné , Nagy

'Sigmond, Gábor, és András, Daróczy 'Sigmond ,

Szerdahelyi 'Sigmond , és a' Becsky nemzetség.

1245. Lázár nevezetű megnépesítette, és bírta.

1449. Scepessy Péternek, és Istvánnak benne rész

jószág,

1462. Nádasdy Ungor Jánosnak , és Drágffy Mik

lósnak ezen helységnek fele Királyi adománnyal ada

tott.

1493. Charnavoday Egyed a' maga részét Matuzi-

nay Miklósnak /joo. arany forintba elzálogosította.

1626. Derenchény Pálnak , Péternek , és Tárká

nyi Miklósnak egy része, de a' Derenchényiek hívség-

telensége által

i545. az ő részek Anarchy Péter Kapitánynak Ki

rályi adománnyal ajandékoztatott. Hanem ez a' De»

renchényiekkel megalkudván ,

1 553. Derenchényi István azoknak kiváltását Ra-

dák György vejének engedte.

Ennek fia Radák László Zápolya János 'Sigmond-

nek hűséges vezére vólt.

i56z. Ötet küldötte a' feltámadtt székelyek ellen ,

1 563. a' Moldvai Jakab Vajda ellen.

i575. Békessy Gáspár mellett szerentsétlenül ha.

dakozván Báthory István ellen, Magyar Országra ki

szökött , de három esztendo múlva Báthoritol kegyel

met nyert.

'597-



1597. Felso - Pulyai Bük Farkas benne részt ,

1602. Ruszkai Kornis Gáspár, és az Ő fiai, '5ig-

mond, és Boldi'sár egész helységet Királyi adomán

nyal nyerték.

iG3o. Határi Szathmár - Németitöl megkülömböz-

tettek.

1640. Torday János, és Göde Judith , Anárchy

György felesége egy részébe ,

165i. Csalay László, Kállay Klára, Susánna, és

Katalin, Ferényi György özvegye egész helységbe,

1652. Lónyay 'Sigmond Bereg Vármegyei Fo • Is-

pány - is

1687. Báró Károlyi Lászlú-is ,

1717. Viszocsányi Sándor-is egy részébe Királyi

adomány mellett béiktattattak.

\. 167. Puszta - Darócz , régenten Lázár- Darócz,

Magyar falú , birtokossal Gróf Barkóczy Ferencz , Ka-

nisay Ádám, Ferencz, és Jósef, Nagy Gábor , Patay

Mihály, Becsky Uraság , 's több Nemesség. A' ha-

t;í a nem nagy , de jó, hanem a' Szamos árvizei jár

ják, kaszálója elegendő, és jó szénát ád , van szép er.

deje, lakóssal Magyar Keformácusok , kiknek fából é-

pi'íl tt Templomok , őt Oláh is lakik közöttök.

Lasár elo nevét vette Lázártól, a' ki a' Tatár

járás után 1245. Eszt. körül első birtőkossa lehetett, a'

mint alább 1. Károly Királynak oda ítélő . leveléböl

1 323. Eszt. fogjuk látni. Ennek maradóid hogy fíabo-

nyi , és Halmi vári, Ugócha Vármegyében fekvo hely

ségnek, és várnak birtokossaival egy nemböl eredtek,

azon levélben kitett Bábonyí, és f^árallyai , máskép

Halmi birtokjokbol világos.

Hogy Bábonyi, és V.árallyai birtokosok , az után

Darócziaknak , Chernavodaiaknak , és Surányiak

nak neveztette'k , az Ugócsa Vármegyének leírásából

167.



i58. lapon kitetszik. Mivel tehát mostani Pusz«

ia - Daróozót Öarócziaknak ága bírta , azt Lázár eleT

jétöl Lázár . Darócznak nevezte. Puszta elő nevét

pedig, tsak az elpusztulása mán ruháztak reá a' laká

sok, -A' mint alább fogjuk látni.

Babunt , és Várallyát felosztó attyafiak kp-

zött Ugöcsa Váraiegyének leírásában 108. lapon emlí

tetik Ifiíep rokonok-is , a' ki mivel Daróczy ágbol szár

mazott , megint az harmadik Darócz töle FüLpös - Da~

tócznak mondatott.

I. Károly Királynak eléhozott oda ítélo le

vele pedig következik e'képpen: „ Károly Istennek

>* kegyelméböl Magyar, DaLnat, Horváth, Ráma,

^ Rácz, Galicz , Juadoiner , Kún., Bolgár Országoknak

„ Kiráilya , SalernitanL Herczeg , és Sz. Angyal he^ye

,, Tisztességének Ura, 's a' t. hogy János, Tamáinak,

n Lázár tiának fia Királyi Nagyságunknak járúlván

„ szeinéilyéhez, panaszolkodott Felségünknek eképpsn:

n hogy Péter E,rdewdi Gróf némelly örökös helységeit,

n Lazaar - Darouchot Zathmár Várnagyében , Bala.

f} seit Bereg Vármegyében , Keech - Babunt a' várá-

„ nak a' jegyével egygyütt Ugucha Vármegyéüeu Ki-

t) rályi földeknek neve alatt elfoglalta , é > mi azon Já-

M nos'nak panaszszára törvényes bizonyság által tudó-

,, sítatni kívánván , a' mí híveinknek a' Váradi, 6s Kgri

,, Sz. Egyházak Káptalannyainak , és Sz. István hegy

„ fokán lévő Váradi Konventnek megparantfoltuk : hogy

., küldenék hiteles bizonyságait, kiknek jelenlétében

f} Zathmári Gaál , vagy Uguchai Tamás , Pálnak fia ,

„ a' Váradi Káptalan , Máthé , Péternek fia az Egri

n Káptalan , Nabráthi János a' nevezett Konventnek

M bizonyságival, mint kirendeltt embereink tudnák meg

„ azon igazságnak valóságát : hogy ha az említett hely-

„ ségek Jánosnak örökjei-é? és nékünk megírnák, a*

,, mint valóságát találandják. Melly Káptalannak, és

„ Konvent, úgy mint a' Váradi Mester Kanonokját,

„ az Egrí Miklós Mester olvasóját, a' nevezett Kon-

,, vent padig Lewkeos Grófot, 's Tisztyét nevezett

,, embereinkkel kiküldvén , úgy adák elé: hogy el0-

„szor Tamás Mestertöl, Dienes fiától, és Ugucha}

..
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„ Fő - Tspánylol , az után a' Nempthi , és Zothmári

n polgároktól , megint a' Nemesektöl , Pétertöl Fyba

„ fiátol, Istvántol Tatár nevezetűtöl, Chaaktol , és

„ Pétertöl, Mihálynak. Barah fiának fiátol , Tikuthi Ist-

„ vántol, Urai Miklóstol, és Jánostol, az után Ugu-

„ cha Varmegyében Ordón, Cheed, Kelementöl, és Be-

„ recztöl, 's más sók polgároktol, 's ugyan azon Várme-

„ gyében Zaazi lakósoktol, és négy szolga bírájüol azon

„ Vármegyének, Guba Pétertöl, és Mathétol azon Gubá-

„ nak testvérétöl, Péter Mestertöl , Saásváry György-

„ től, Tamástól Tűke nevezetűtöl , Chamafalvai Bekeé-

„ től, Okly Jakabtol, Dobouchi Domokostol , és Ma-

„ thétol , és a' Luprechházi polgároktol , 's minden

„ renden lévo emberektöl szorgalmatosan tudakozván ,

„ találták : hogy az említett helységek Jánosnak vol-

„ tak és lennének örökjei, 's ötet illetnék. Azért mi

,, itten meg adgya azokat Jánosnak). Költt i3üí5. Eszt.

n Juniusnak 14. Kalendáján. "

1462. Nádasdi Ungor Jánosnak, Drágífy Miklós

nak , és Zállási Erdélyi Péternek Lázár • Daróozi fiú ág

magva szakadtával , Lázár-Darócznak fele Királyi ado

mánnyal adatott.

1469. Lázár- Daróczi határnak nagy részét, úgy

mint Horgastóhát , Adomazrihát , Began tava me

zeje , Homokos • Ligeth, Barthava mezeje fordúlókat,

egész Zyd , most Zigeth pusztái, a' Pethei pusztát,

és a' Tatár erdejét Csernavoday Egyed, és Domokos

a' mellékes örökösödés jussán elfoglalták.

1493. Charnavoday Egyed Lázár- Daróczi, 's hoz

zá tartozandó rész jószágát Matuzinay Miklósnak 400.

arany forintba elzálogosította.

i5»6 Derenchény Péternek, és Pálnak, Tárká

nyi Miklósnak, Lászlónak', és Ferencznek , Ormós Im

rének, Tegzes Lászlónak, és Simonnak, Sófiának Ve-

théssy Mártonnak özvegyének benne rész adatott.

1845. Anarchy Péter Derenchényi részt felkérte

azon hívségtelenség miatt : hogy Derenchényiek Zápo-

^- lyának
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lyának pártyára állottak , de velek megalkudott : hogy

5o. aranyat űzessenek , és addig a' részeket zálog kép-

pen bírhassa.

Derenchényi nemzet Jeles a* Magyaroknál ; mert

1493. Oerenchény Imre a' Tatai, és Komáromivá-,

rak Kapitánnya, Tárnok Mester, utóllyára Horváth Or-i

szági Bán vólt , a' ki Dubitzánál egy lábig a' szágúl

dozó Törököket levágatta, nyughatatlankodo Grói Fran*

gepán Bernárdot Ulászló Királynak hívségére kénsze

ritette, Jakup Török Bassával keményen hartzolván ,

egygyetlen egy fiát, és testvérét azon ütközetbe elvesz

tette , és maga is elfogatatván Jakup Bassa vatsorákor

a' fia' fejét ö eleibe az asztalra feltétette , az után a'

Konstántinápolyi hét tornyú rabságban meghalálozotu

Felesége vójt Zápolya Orsolya , István Nádor Ispány-

nak testvér húga, kitol Borbála nevű leánya maradt;

életben Loránttfy Jánosnak felesége. ' '

i5i8. Derenchény György II. Lajos Királynak

belső Tanátsossá tétetett 3g. Türv. Tzik.

1548. Az Ország szabadságárol való leveket a*

Szspessy várbol kiragadta, és Katzianer Hadi- Vezérnek

álral adta, ez megint Gróf Salmis Hadi • Vezérnek el

adta, 71. Törv, Tzik, és ennek rokoni vóltak nevezett

Derenchény Péter, Pál, és Miklós Ferdinánd Király

hoz hívségielenek , kik a' Bánya várossokat prédálták,

és sok károkat tettek &' Ferdinánd követ0inek. Anár-

chy Péter pedig azon Királyi lovas Magyar Hadainak

nevezetes Kapitánnya vala.

1549- Határjai Szathmár- Németi részéröl megjá

rattak.
t

1 553. Derenchény István maga részét Kadák

György vejének által engedte.

1597. Puszta Darócznak neveztetett , és a' Czígá-

nyok lakó hejye vólt. Mert Fels0 -Pulyai Bük Far

kásnak benne rész jószág adatván , „ puszta máskép

w Cfigátyr Darócznak mondatik, meily ez elott La
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„ zár Darócznak neveztetett. " Ezek a' Királyi ado-

mányi levélnek szavai.

163o. Határjai Szathmár -Németi felé ismét iga

zitattak

1640. Göde Juditnak, Anárchy György feleségé

nek, és Torday Jánosnak benne rész jószág,

165i. Kállay Katalinnak Perényi György özvegyé

nek, Kállay Klárának,, Susánnának , és Csalay Lász

lónak egész helység,

1652. Lónyay 'Sigmondnak Bereg Vármegyei Fo

ispánnak rész jószág ,

1687 Báró Károlyi Lászlónak-is rész jószág benne

Kirá'yi adománnyal adatott, 's mindennütt már Pusz

id - Darócsnak neveztetik.

:

§. 168. Nagy • Pelesfíe derék helység, földes Urai

a' Nemes Tasnád - Szántói Becsky virágzó nemzetség,

mellynek itten szép lakó helye, 's kiterjedett Kuriája,

jó határja vagyon , minden őszi , tavaszi magot bőven

terem, kaszálói száraz időben terméketlenebbek, mint

hojy árvíz nem járja, három szakasz erdeje: Tatár.

Gáborna , és Csarnahó nevezetüek Lakóssal Magya

rok, többnyire Ó-Hitüek, kiknek helyben Templom-

jok, és Papjok. Van az Uraság Kuriáján kőböl cpültt

Római Katolikus Templom-is, és alatta a' Becsky nem

zetségnek temető boltya , mellyet néhai Becsky György

a.' mostani birtokos Uraknak édes attyok építetteit.

§. 169. Kis-Pehske falú, 43. házbol áll a' Sár

partyán. Ezt- is a' Nemes Becsky Nemzetség bírja fiú

ágon , mellynek két szép Kuriája, 's lakhelye Becsky

Ferenczné Bölsei Buday Rosalia Aszszonyságnak , és

Becsky Antal Úrnak. Szántó mezeje jó , terem min»

denféle oszi , és tavaszi magokat , kaszálója-is hasznos,

minden esztendőben a' Szamos árja megfuttya. Van

különös erdeje is, lakóssal Reformáta vallást tartó Ma

gyarok ,
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gyarok, köböl épültt régi Templomok kerekdék for

mára. Szathmár a' piattza.

Ezen helységek régenten Pytyskének neveztettek,

és Arnóld Gróf bírta.

Bolognyai János Mihály Szent Domokos Szerze

téröl Rómában 1607. Eszt. kiadott Könyvében említi:

Peleskén Sz. Margith tiszteletére Arnóld Gróf áttal

1234. liszt. állatott Klastromot, és Péter tfy a' Magyar

Egyházi gyülekezet H. Rész. nem külömben Szentivá-

nyi a' régi Klastro^nok lajstromában erősítik, és Ar

nold Grófot az Alsó • Lindvai Bánfiiak elejének állítyák.

De ez kétség kívül

1242. a' Tatár járásban elpusztúltt.

1423. Peleskey István , Istvánnak fia bírta.

1439. Charnavoday Miklósnak a' felesége t és Er-

sébeth leánya egy részébe Királyi adomány mellett

béiktattatott.

1602. Rosál! Kún Gáspár, és László Bechky Györ

gyei megegygyeztek : hogy mind a' két félnek a' job

bágyi Rosályi , és Peleskei vámon ne fizessenek.

1746. Nagy - Peleske Mezo várossá tétetett. Várm.

jegy. Könyv.

§. 17o. Méhtelek falú, a' határának föld gye , a'

melly magossabb sovány, a' melly lápos helyen fek-

szik , a' Szamos vizének kiöntésétöl elboríttalik. Va

gyon erdeje, melly Esztercpnek neveztetik, lakóssai

Magyarok, Reformáta vallást követők, kőböl épített

régi Templomok, földes Urai : Gróf Teleky , Becsky,

Lónyay, Maróthi , Szentpály , és Ujhelyi Urak.

1344. Elleus Mester, Miklósnak, Guth - Keled

nemböl valójiak fia , és György Gergelynek Elleus test

vérének fia bírták, és határit járatták, a' mint Garbócz

helységnek leírásában eléadgyuk.

v x , 1624.
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i524. Béltheki Drágffy Jánoi egész helységbe Ki

rályi adomány mellett béiktattatott.
i

1620, Bethlen Gábor Erdélyi Fejedelem Szentpály

'Sigmondnak Ezredes Kapitánnyának ajándékozta.

§. 17o. Zajta fald, mellette foly • le a' Sár vize,

szántó földgye, 's kaszálója kevés. Régenten más he

lyen feküdött , de ezt-is Rosállyal egygyütt a' hadak

elpusztították még 1767. Eszt. Sváb lakósokkal megné.'

pesíttetett, 40. házbol áll. A' régi helységnek helyén

a' mostanitól i3o. lépésnyire éjszakfeló van igen régi

formájú köböl épültt Temploma, mellyet romladékjai-

ból a' mostani Katolikus lakósok megűjjítottak , .Me

gyés Papjok Gyory Jósef. Bírják nagyobb részébe Ma-

róthy. az után Morvay Jósef maradék! , Osváth zászló

özvegye , Pongrácz László Kapitány , és a' Becsky Ne

mes nemzetség.

A' mint a' Rosályi Uradalomhoz mindenkor tar

tozandó vólt, úgy annak földes Urai által birattatott, és

1671. Rosállyal egygyüt Gróf Strassoldo Károly

Hadi - Vezér által elpusztí itatott.;

5. 17?. Atya Magyar falú , lakóssal Reformátusok,

kiknek köböl épültt Templomok, földgyei boven te

remnek, réttyei meglehetősek, némelly helyen kétszer

kaszáitatnak , legellője elegendő, fája mind tűzre, mind

épületre elég, makja a' határban.

Régenten az Atyay nemzetségé vala , de ez fiú

ágon elfogyván;

1 445. Bornemisza Bóldi'sárra, és Kusalyt Jakchy

Mihályra szállott , és Jakchinak ismét magva szakad

tával ;

1 5 2/1 . Drágffy János benne Királyi adomány mel

lett béiktattatott
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i55o. Kán Lászlónak, és testvéréinek Királyi ado

mánnyal adatott, a' mint Rosálynak leírásában meg-

láttyuk.

Most bírják: Zitnány Antal Way részen, Kovács,

Illéssy, Tóth, Becsky , és több Nemesség.

§. i/S. PeteMíi, őo. házbol áll, lakóssai Oláhok,

kiknek Papjok helyben, 's fábol épültt Templomok,

piattzok Szathmár , földes Urak Gróf Károlyi ház , ha-

tárjok igen kitsiny, de jó, jol - is mivelik a' lakósok ,

&' kaszálojukat a' Szamos árja minden esztendoben meg

futtya , van egy kis erdeje-is az Uraságnak.

1409- Csáky Györgynek fele ,

147o. Csathó Gergelynek egy része Királyi ado

mánnyal adatott.

§. 17,4. Darcth Magyar falú, bírtokos«ai: a' Báró To-

roczkay Ágnes maradéki, Kállay .lósefné, és Lcóné Budai

Jósefné, és Eötvös János, lakóssai Katolikusok, és Refor

mátusok, a'Katolikusoknak mostani Papja Galambos Dem-

jén, Sz. Ferencz Szerzetén lévo, fekszik a' Szamos vize

mellett, szántó földgyei három nyomásbéliek, mindenféle

veteményt termenek, réttyei kétszer kaszál tatnak, pia-

tzozása közel Szathmáron, elegendő legelője, épületre,

tüzre fájok, makkoltatások , Kis - Berek , és Visoly-

erdőkbe , a' Szamoson két vízi malma , külső , belső

gyümöltsös kertyei tágasok.

Régenten lőoo. 1393.1414. 14so. 14z4. Eszt. a' Da-

rahy nemzetség bírta, mellytől vette nevezetét.

í373 Pylyskey Istvánnak határán egy malom,

1483. Zákolyi Jánosnak Csanádi Püspöknek, és

testvéreinek Albertnek, és Andrásnak,

1608. Petöfalvai Pethő Istvánnak egész helység,

1 633. Pethő Magdolnának Ujlaky György felesé

ljének benne rész jószág Királyi adománnyal ,

1 633.
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ség Nádor Ispányi adománnyal adatott; ellent mond

ván : Petho István özvegye, Melith Péter, és Vetéssi

ítökényesdy Péter.

1 63o. Zathmár- Némethinek határjai töle megkü-

lömböztettek.

2687. Serédy Gáspár egész helységet felkérte.

A' fellyebb említett Zákolyi, vagy-is Zokofyinem-

• zetség eredetét vette Guth-Keled nemböl , Báthoriak~

* kai egy tőrsokbol , még i3oo. Eszt. felosztván jószági-

kat, egy ága Báthortol , má» ága Zokoltol Zabolcs

Vármegyében lévő helységektöl neveztetett , de Szath-

márba-is birtokos vólt. Legelső

i3oo. Eszt. Zákolyi Hudus , és Lörincz fia, 's en

nek fiai Illyés, Domokos, és László.

1 338. Eszt. a' Báthory Berecz fiaival Szathmár

Vármegyei jószágok felett [hoszszasson perlekedtek , 's

végre megalkudtak.

1094. Említtetik István Illyésnek fia: és ennek fiai:

György , Imre , és LŐrincz.

1479. Berecz, János, Tamás, és Bálint Imrének

fiai. Jánosnak felesége Báthory Susánna , ennek fia

Péter egy a' legnevezetesebb férjfiak közzül, Zilágyi

Mihály alatt katonáskodott , és hadainak Vezére vólt.

1462. Halibcg Török Bassát a' Száva vizénél meg.

verte , sok ezer Keresztény rabokat megszabadítván.

Hollós Mátyás Király alatt vólt Machoviai Bán , az

után Temessy Gróf, kiröl Bonfin. 3. Tized. 9. Könyv.

nagy dítsérettel emlékezik , felesége Kis • Várday Po-

tyinka, és ettöl négy fiai:

1483. János fellyebb említett Chanádi Püspök, a'

ki megvetvén az Egyházi méltóságokat elso Remete Sz.

Pál szerzetébe állott , és a* Diósgyőri Klastromba igen

szent
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troirr'ol nz Egyházi Fo -Rendek, és a' Kalotsai Érsek-

ségg*l-is a' Király által kináltatott' de szerzetessi tsi-n-

dességébe tántoríthatatlanúl megmaradott, a' mint eze

ket leírja üggerer a' szerzetnek történeteiben a. Könyv.

32. Tzik.

1486. András Szeretni Bán a' törvényt alá írta;

felesége vólt Dóczy Ersébeth.

1495. Albert Nándorfejérvári Bán, a' mint kitet

szik II. Ulászló Királynak számadó Könyvéböl, a' Zász

lós Urak közzé 'száír (áltatott 1498. 22. Tzik felesége

Ryll Katalin , mellytől három fiat nemzett.

i5zo. Ferencz Örodi Prépost, János, kinek Pod-

Bianiczky Margith feleségétöl vólt István fia, a' ki

i595. III. 'Sigmond Lengyel Országi Királyhoz

az Ország által Követségbe küldetett segedelem kérés

végett &' Törökök fllen, és a' Királynak Verseket a-

jánlott , a' mint Bell Magyar Tört. készületébe I. Tí

zed. X. Tzik. feljegyezte, felesége Thélegdy Katalin;

és tsak egy Ersébeth leánya Melith Péternek hitvessé.

1626. Miklósnak elso felesége vólt Telegdy Klára,

második Drágffy Juliánna, az elsőtol Borbála leánya,

•előszor Báthory János, azután Gerendy Péter házad

társa, a' második házasságból György, Péter, Ferencz,

és László fiai , kikröl

1 568. a' Leleszi Konvent, és

1678. a' 07. törvény emlékezik.

1609 Péter nem tudatik : mi okbol? rabságba té

tetett , esedeztek mellette az Ország Rendgyei 60. Tör

vény Tzik. Ennek Basó Sára feleségétől maradtak két

leányi Sára Lónyay Gergely, és Klára Ispány Ferencz

feleségei.

1618. Györgyrol i5. törvény emlékezik, ennek -i?

tsak Borbála leánya Kállay Lörincznek házas társa.
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Czimere vólt a' Zokolyi nemzetségnek fen álló

pais , ennek közepette fél hóid a' Törökök meggyőzésé

nek diadalma, felette koronás sisak, és abbol felálló

három kótsag toll, a' mint i5§8. petséttyéböl felje

gyeztük.

§. 175. Viioly puszta, ez előtt népes helység, most

Darabnak határához tartozandó.

1483. Zakolyi Jánosnak Csanádi Püspöknek, és az

S testvéreinek Albertnek , és Andrásnak ,

1608. PethS Istvánnak .

1 633. Sóvágó Gergelynek, ét Jánosnak Királyi a-

dománnyal ajándékoztatott.

§. 176. Nagy-Gécz Magyar falú, 5o. házbol álló,

földes Urai : Becsky Antal , Ibrányi Farkas, Luby Ká-

rolyné , Nozdroviczky Antal , és Péchy Jósef Urak , la.

kóssai leginkább Reformátusok , kiknek köböl épültt

Templomok, szántó földgyei három nyomásbéliek, mel-

lyeket a* Szamos vize kövéritvén , búzát, tengerit , za

bot, szénát bövséggel terem, erdeje szép, piattza

Szathirár.

1400. A' Darahy nemzetség bírta, és

i43i. Abban Darahy János, és László új Királyi

adománnyal megerossitettek.

1439. Chernavoday Miklósnak, és Ersébeth leí-

nyának benne rész adatott.

1497. Hogy a' Zalath földgye Nagy • Géczi határ*

hoz tartozandó , tanú vallatás tétetett.

J. 177. Kis • Gécz , Nagy -Gécthez éjszakra esik,

most puszta, és a' Nagy - Géczi földes Urak, és a!

Rosályi Uradalom bírják. i

S-
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$.. 178. Sima falú, a' határja nem nagy, de jó,,

szántó földgyei, és kaszáló réttyei, fekete foldgye bo-

ven terem őszi, tavaszi veteményt, közepibe vagyon

ezv mély tó , melly halakkal bovelked.k. Van erdeje-

is de tsak tüzelésre alkalmatos. Lakóssai Reíormata

vallást tartó Magyarok, kő Templomok éppen a to

parton, földes Urai: Mikolay, Korda, Szodoray, Uas-

pár, Mándy, és Szirmay Nemesek.

123?. Srma helységének, és az abban lévo Tem

plomnak emlékezete vagyon Mycholaynak Zothmár

Gróf fiának azon végso rendelésében, mellyet l. KesZ

J. 4. elé adtunk.

,33i. Zárazberky László, és Mihály Istvánnak fiai,

Svma helyréet Díenessel , és Mihállyal Dessewnek

fiival Symay Nemessekkel két felé felosztván, ezeket

öt gyra finom ezüstei tartoztak kifizetni az Egri Kápta

lan előtt.

i33q Azon nevezetes perfolyásban, mellyet Zá-

razberky Lászlónak hamis pénzeknek verése miatt lett

"egégettetése felöl Zárazberek helységnek le.rasában

eíéadunk , Syma helységnek fele része hagyatott Mi

hálynak Desseü fiának, kit örökös jussal illetett, más

hasonfele pedig , a' melly Zárazberky Istvan fiait il

lette , felosztatott négy részre menynek harom része

hagyatott Zárazberky István fiainak, Mihalynak Ja

nosnak, és Jakabnak, egy része pedig, melly Záraz.

berky Lászlójé hamis pénz verojé vala, Tamas Erdé

lyi Vajdának adatott. Wyssegradon az ujjonti béikta

tás után tizedik napon i339. Eszt.

i36z. Zarazberuky Mihály, Dessewnek fia egy

részrol más részröl Mikulay László , és Tamás mara

dék nélkül kiholt János rokonoknak részét Syma hely-

ségbe magok között felosztották.

i578. A* Mikblai Nemesek, úgymint Gróf Zoth-

márnak maradéki Syma helységnek egy részében újra

osztozkodtak.
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1393. Zarazberki Kemény Dienesnek - is rész a-

datott.

1406. Mikolay Miklós , és Benedek, Tamásnák fiai,

Balk , és Drágh Mármarossi Vajdákat a' Királyi ítéld

'Udvar elejébe idézték: hogy a' Symai rész jószágokat

elfoglalták.

1499. Perényi Gábornak rész benne Királyi ado

mánnyal adatott.

160o. Juliánna, Báthory Andrásnak özvegye , és

az ő fiai viszszá adták Mikolay Gergélynek , és János

nak Symai rész jószágát, mellyet az attyok elfoglalt

vólt.

1 563. Ferdinánd Tsászár, és Király Mykolay 'Sig.

mondot , és Miklóst Syma helységnek birtokában új

Királyi adománnyal megerősítette.

165o. Gerő-Monostori Kemény Jánosnak, mint hé-'

hai Kemény Dienes maradékának rész adatott beniie.

1664. Mikolay Boldi'sár birtokában í. Leopóld

Tsászár, 's Király által megerőssíttetett.

§. 179. Komlód- Tótfalií , néhai Becsky László ér

demes Fel . Ispány lakhelye vólt, most -is egészszen

Tasnád- Szántói Becsky János bírja, a* napnyiigotti ól-

dalán' a' Szamos tize foly, mellyen a' Vármegye tart

hidat , mivel nagy Ország üttya. Nagyobb részin Re

formátusok lakják, kiknek Templomok, és Papjok. A*

határja kevés szántó földböl, és kaszálóbol áll , ázokat-

is a' Szamos vize árja sokszor elboríttya , mindenfélé

vetemény magot középszerűen terem , hagy gyümol-

tsössei , a' falú alatt kies erdeje , az Erge vizébe ha-

lászattya , Szathmár másfél mértfo'ldnyir e piattza.

Bégenten Komlódnak neveztetett ,

i3G>, KomUdy Miklós, Veres hajú Péternek (Euf-

ftif) fia bírta.

O Szo-
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Szokásba vólt az Eleinknél a' veres hajúkat (RuJ-

fus ) a* kopaszokat ( Calvits ) elnevezni.

1439. Chernavoday Miklósnak , és Ersébeth leá

nyának egész helység ,

1465. Zánthói Bechky Péternek hasonlóképen e-

gész helység Királyi adománnyal adatott.

1466. Ersébeth özvegyének hit rész adatott belöle.

l511. Kis-Várday György egész helységbe,

1610. Csiery Mihály egy Nemes ülésbe,

162o. Szőke Mátyás egy részébe Királyi adomány

mellett béiktattattak.

§. 18o. Szamos -Becs Magyar falú, földes Ura a'

Gróf Károlyi ház, lakóssa! Reformátusok, kiknek kö-|

bői épültt Templomok, Papjok van, határbéli földgye

termékeny , a' napnyugotti óldalába a' Szamos vize

foly , melly mellett szép gyümoltsössei vannak. Va

gyon egy Erge nevezetű vize is , ennek partyán szép

tölgyes erdeje.

Ezen helységröl öszve szedett Okleveleket Tisza-

Becs alatt eléadgyuk §. 222. .

$. 181. Tatárjaiva falú a' Szamos vize partyán,

lllósvay Jósef maradék! nagyobb részint, azután Dé-

csey Ferencz , Pogány László , Menyszáros Sándor , él

Diószeg'hy Urak bírják. A' lakóssai mind Reformátu

sok , kiknek kő Templomok, és Papjok van. A* ha

tárját a' Szamos vize járja, mindenféle vetemény ma

got középszerűen terem , sok gyümoltsössei , gazos er

deje , és egy Rigó nevű szigettye , sok Mogyoró fákat

abroms száloknak nevel.

Régenten a' Tatár nemzetség bírta , kitöl vette

nevezetét. Még 1122. Eszt. midőn némely Kúnok II.

István Király alatt az Országba béjöttek, egy Tatár

nevezetű vólt a* Vezérjek, de 124i. Esztendőbe-is (a*

 

mint



mint Pet0 Gergely írja) a' Talápokbol íokan itt ma.

radtak , jószágos emberekké lettek, kétség kivül ezen

Ne.nzetségnek eleje is Tatar lehetett, a' mint Puszta-

Darocznak leírásában a' tanú bizonyságok között - is

i^23. Észt. egy Tatár nevezetű látván említtetik. Ha-

n » m

1406. Eöry Ambrusnak, és Bálintnak benne rész

adatüit.

i 141i. A' többi részét Tatárfalvi Tatár Ambrus, és

az ö ti a János bírták.
,

* " '

1424. Pathiud Bálintnak, és Lörintznek megint egy

rész,

145S. Katalinnak Chamafalvay Benedek özvegyé-

nek, Kai kasfalvy Gálnak, Kis - Perichey Jánosnak, és

Jakabnak benne rész ,

1466. Csathó Gergelynek ismét rész ,

1499- Mikolay .Ferencznek egész helység,

i5o5. Chomafalvy, SaroIIyányi, Farkasfal vy, Pi-

richey Nemeseknek két telek ,

i5i9. Zeuleus Jakabnak rész jószág,

1 07i. Wathay Gáspárnak egész helység,

164o. Göde Judithnak, Anárchy György feleségé.

nek , és Torday Jánosnak rész jószag ,

'j. Csomaközy 'Sigmondnak, Kristinának , Sze-

gedy Ferencz feleségének, Susánnának, Diószeghy

Sámuel lütvessének egész helység, hol Királyi, hol Ná. -

dor Ispányi adománnyal adatott.

§. 182. Csegöld elegyes Magyar, és Oláh falú,

földes Ura Báró Wécsey Miklós mostani Fő Ispány,

lakóssai egygyesültt Katolikusok , kiknek helyben Pap-

jók, Templomok, szánto földgy-ii kövérek, réttyei jók,

O a legellö-



legeilője elég, itatója alkalmatos, sz.ép erdeje a' határ

ban , malma helyben , kendert áztató vize , piatzozása

Szaihmúron , a' Szamos szigettyébe szép gyümöltsös-

sei, de szántó földgyeit, 's réttyeit-is a* víz járja,

melly sokszor elborítván , sok károkat tészen.

1417. Béltheky Sándri Balknak fia, Drágffy György,

és Sándri Drághnak fiai egész helységet bírták, melly-

hez tartozandó Fedrán' fordúlót Chernavoday István

elfoglalta. .

§. 1 83. Csássló Magyar falú, birtokossal Rápol-

thi Nagy Ferencz özvegye, Mátay , és Tolnay nemzet

ség, Gencsy 'Sigmond , Vetéssy Ambrus, és Jármy

Ferencz Urak, lakóssal Reformátusok, Papjok , és kö

böl épültt új Templomok , határbéli földgye három

nyomásbéli, melly tiszta búzát, és rozsot boven te

rem, réttye pedig jó szénát, tűzre, épületre való fá

jok elegendő, és makkoltatások , víz áradásokban né-

melly része fb'ldgyeinek elöntetik, legelloje kevés.

i/l49- Szepessy Péternek, és Istvánnak, János

fiainak,

1 552. Zennyessy Lukácsnak, és Mátyás fianak,

1642. Kámondy Tamásnak,

166o. Zínyér várallyai Horváth Istvánnak benne

rész jószág Királyi adománnyal adatott.

A' fellyebb nevezett Szepessy nemzetségböl :

1447. László ott vólt a' Budai Ország gyűlésén ,

mikor Hunnyady Jánosnak által adódott Buda vára.

i5o5. János Szathmár Vármegye küldöttye vólt

a' Rákos mezei Ország gyűlésére.

1 556. Zennyessy Mátyás pedig Telekessy Imre a-

latt vitézkedett , kivel - is

1 558. megverte a* Törököket Kaza nevű falunál.

1662. Zay Ferenczel vette • meg Hadadot.

•.

S. 184-
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§. 184. .Iánk elegyes mezo város, földes Ura Gróf

Barkóczy Uraság, mellynek itten szép kastéllya , esz

tendőnként kétszer vásár esik benne , a' Gegő pataka

keresztül foly rajta , lakóssai Katolikusok , kiknek Me

gyés Papjok Moldava Jósef, és Ó-Hitüek, kiknek ha

sonlóképpen Templomok , '» Papjok van , határja há

rom nyomásbéli fekete agyagos, jó búzát, tengerit,

dohányt, és zabot terem, erdeje szép tölgyes négy

szakaszokba, kaszálója bővségjes, gyümöltsöt termo

fákkal bővelkedik, piattza Szathmár.

A' Jánki nemzetségtöl vette nevezetét.

1 385. Jánky László, Miklósnak Ga bírta, és

határit megkülömböztette Zekeressy Istvánnak , László

fiának, és Ferencznek Tamás fiának helységeitöl. Azon

kívül tanú vallatást tétetett: hogy az említett Zekeres

sy Nemesek az Ő Jánki helységébe lévo halastóba ha

lászó jobbágyalt, és gazdáját megverték, szénáját a'

Jánki határrol elhordatták.

1087. Ezen Jánky László zenebanáskodott Temes

vár környékén Dán Lászlóval , és Mihállyal , de Garay

Miklós az ő gyülevész táborokat 'Sigmond Királynak

parantsolattyára széllyel verte, 's a' jószága elfoglalta-

tott , Garay Miklósnak adatott , a' ki a' lelkének üd

vösségéért azt a' Váradi Káptalannak bévallotta.

1405. A' Váradi Káptalan Darahy Jánosnak, és

Tamásnak elzálogosította , de Lukács Váradi Püspök

visz»zá foglalta, mivel o ártatlan lévén László báttyá-

nak hívségtelensége miatt a' maga részét el nem veszt*

hette. Azért ezen l'üspiik Jánky nemzetségböl való

vólt. Ez fundálta I. Remete Sz. Pál Szerzetesseit Ká

polnán i398. Eszt. kik az után Villyére Ungh Várme

gyébe 140o. által vitettek.

142i. Csáky Györgynek birtokában vólt.

1476. Jánk mellett Iév8 Sopta- Teleke pusztát a*

Rosály Kún, és Majtisy Nemesek magok között fel

osztották-



i5a5. DrágfFy János Királyi adománnyal egy ré

szét felkérte.

1548. Báthory Annának Drágffy Gáspár feleségé

nek , és Homonnay Urugeth Antalnak benne rész,

1611. Melith Péternek, és feleségének Zokolyi

Ersébethnek, Várday Katalinnak Nyáry Pál özvegyé

nek , és Tf legdy Annának egész helység Királyi ado

mánnyal adatott, a' hol már mező városnak neveztetik.

§. i85 Hermánszeg Magyar falú , a' Szamos par-

ton fekszik, a' hol szép gyümöltsössei . és által járó

révje vaa, egészszen Gróf Barkóczy Ferenczé, és Já-

nossé , lakóssai Reformátusok, kiknek helyben Prédi

kátorok, és köböl épűltt Templomok. Kevés szántó

földgyei két nyomásbéliek, gyümöltíe gyakran terem,

piauza Szathmár. ,

161i. Mehth Péternek, és feleségének Zokolyi Er

sébethnek Királyi adománnyal adatott, kinek űa vólt

Melüh ^yöigy, és ennek Becsky Susánnátol Melith

Susánna leánya Báró Barkóczy 'Sigmond Hadi Vezér

nek, A' ki a' Török rabságba meghala, felesége.

§ 186. Majtis falú, szép fiatalas erdeje az hely

séget körül fogja, a' szántó földgyeit , és kaszálóit a'

Szamos át ja szokta járni, mind azonáltal tiszta búzát,

árpát, zabot, tengerit alkalmatosan megterinenek, tsak

egy uttzábol áll , a' lakósok Református Magyarok ,

Papjuk van, 's egy kis fábol épűltt Templomok. Na

gyobb részét a* Gróf Barkócz*y ház bírja, az után Be-

leznay Lajos, Büdeskúty, Kondor, 4jtay, Eröss , és-,

más Nemesek. A' Qeso pataka keresztül foly a' há

tá/ án.

i4i5 142i. Majti*y Mihály, Péternek fia, és az

ö fiai Majtisy László, Péter, és Pál bírták.

1424. Samelhásátol , és Malonthátol határi meg.

külömböztettek.

1449.
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1449. Samuelházy Lászlónak benne rísz adatott.

1476. A' Rosályi Kún, és Majtissi Nemesek Sop>

satcleki pusztát magok között felosztották.
." • " ! v ' •

1548. Muthnoky Mihálynak, és Levenházi Móricz

Péternek egész helység a' Sopsateleki pusztával ,

i588. Zentmiklóssi Fongrácz Fridriknek rész jó

szág,

189o. Berey Mihálynak, ét Zikszay Ambrusnak

egy Nemes Udvarhely , Tyukody Lászlónak egy rész ,

i59i. Salamon Miklósnak-is egy Nemes ülés,

1629. Szenthey Péternek, és Tar Mihálynak egész

Majtis helysége,

172o. Wajai Way Lászlónak-is egész helység,

1754- Beleznay Györgynek ezen helységnek fele

Királyi adománnyal adatott.:

A' fellyebb nevezett Sopsateleki puszta , a* mint

az 1476. Eszt. levél mondgya , Darnó, Majtis, és Jánk

között fekszik.,

§. 187. Malontha helységét 1421. Sámelházy Ger

gely, Márknak fia bírta.

1424. Határi Majtys helységtől íregkülömböztet-

tck Sámelházy Balásnak, János fiának részére.

1446. Bekényi Miklósnak, és feleségének Bacskay

Agnesnek egész Malonthai puszta, máskép Gergely

Tamás teleke.

1496. Ujlaky Jánosnak, és Antalnak hasonlókép

pen egész Malonthai puszta Királyi adománnyal adatott.

§. 188. Szamos • Vjlak , a' Szamos parton Várme

gye nevezetű pusztával ( a' mint alább fogjuk látni )

«gy-



egygyesültt falú , alatta szép tölgyes erdS vagyon , la-

kórsai Magyarok , Reformáta vallást tartók , köbül é-

pült Templomok, a* határjának egy részét a' Sza

mos árja rontya , a' dombosabb szántó földgyei búzát,

kétszerest, zabot, árpát, lencsét, borsót, tengerit t»-

ri-m''fk, a' Szamos háton szép gyümöltsösse van. Két

harmad részét Nagy • Váradi Ajtay Nemes nemzetség,

egy harmad részét Maróthy Ferencz özvegye bírja, a*

Szamoson által járó révje vagyon.

Régenten Zombok- Ujlaknak hivattatott , és. Zöm-

lak némzetség bírta. Mert

1411. Tanú vallatás tétetett: hogy a' Zsarollyányi

Nemesek Ersébethnek, és Dorottyának Ujlaki Zombok

János leányinak Újlaki szántó fpldgyeit felszántották.

1446. Bekényi Miklósnak, és feleségének Bachkay

Ágnesnek, úgy Bacskay Qienesnek rész jószág Kirá

lyi adománnyal adatott Zombok - Vjlakba^ és a' mel

lette lévu Vármegye nevezetű pusztába.

145o. Határi a* Szomszéd helységekkel igazitattak,

Sarollyányi Irnre, Pál fia, és János, Gál fia , úgy Sa-

r Uyányi Zekeres András között egy részröl Újlaki

Nyiry Oienes , a' hol Vármegye nevű puszta, Ujlakhoz

ítéltetett.

/. .*.

'

, 1463. Gerezdy István benne részt nyért-

i495- Ujlaky János , és Autal egész helységbe ,

é« Vármegye pevezetü pusztába Királyi adomány mel

lett béiktattatott.

i558 Soós Jánosnak benne rész adatott, a' hol

már Szamos • Újlaknak neveztetik. ,

Szentmiklóssi Pongrácz Gáspárnak egész

helység ,

165o. Wajai Way Péternek ,

1691. és több Wayaknak-is rész jószág benne

1726:.



1726: Gróf Teleky Jánosnak egész helység Királyi

adománnyal ajáudékoztatott.

§. 189, Gyügye Magyar falú, Gróf Barkóczy, Kál-

lay, Szuhányi, Kondor Urak, és más Nemesek bírják,

lakóssai Reformátusok, helyben Papjok, Templomok,

Kápoktol a' Szamos vize hasíttya , határja agyagyos .

három nyomás béli, búzát, tengerit , zabot meglehe

tősen terem, kevés gyümöltsössei vagynak, piattza

Szathmár, és Tisza -Ujlak.

1378. Gyügyey János Mihálynak fia bírta, ét ha

tárát járatta.

*

1405. Gyügyey János, Jakabnak fia az egész hely-

séget, a' Bóldogságos Szűz tiszteletére épített Tem

plommal , 's annak pártfogói hatalmával , és a' Szamos

vizén lévő malommal, lelkének üdvösségéért vegső ren

delésében ajándékozta, és által adta Lukács Varadi

Püspöknek, és a' Káptalan Templomának, melly Na

gyobb Mária Váradi vár Szentegyházának neveztetik.

i/jo6. Báthory Jánosnak ezen helységnek fele, és

Kszt Eöry Ambrusnak, és Bálintnak egész

helység Királyi adománnyal adatott. De

1407. A' Váradi Káptalannak Garay Miklós Nádor

Ispány által oda ítéltetett. Foglaló, és béiktató bíró

vplt, és a' Nádor Ispány képe rirassányi György Me.>-

ter a' Királyi ítél0 Udvar hites jegyzője.

1488.:'Ujlaky Antalnak f és Ferencznek megint e-

gész helység,

16u. Melith, Péternek, és feleségének Zokolyi Kr-

sébethnek, Várday Katalinnak Nyáry Pál özvegyének,

és Telegdy Annának ismét egész helység,

1729. Jékey Lászlónak benne rész jószág Királyi

adománnya.! ajándékozhatott.

f. 19*
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§. 190. Zsarollydn Magyar falú, az egész helysé

get' Nemesek bírják , kik között nevezetessebbek: Je-

nyey, Sámé, Veres, Márton, Szerdahelyi, Mészáros,

Váry , Cséke , Pathó , és Ujlaky. Az egész határja

tiszta , .szép kaszáló réttyei , búza termo földgyei, ta

vaszi veteményeket - is középszerűen termenek. Mind

Reformáta vallásúnk lakják, kiknek helyben Papjok ,

• és köböl épi'iltt Templomok.

Régcnten a' Sarollyányi , és Zekeres nemzetségek

bírták.

1377. Zekeres István, Miklósnak attya, és az o

szolgája, az Újlaki, Tyukodi , és Rápolthi Nemesek

által megöletett.

i389. Sarollyányi János, Györgynek , és Péter

Miklósnak fiai tanú vallatást tétettek: hogy a' Zsarol-

lyánt illető leveleik a' Zathmári házoknál elégtek.

143i. Soldos Jánosnak ezen helységbe rész ada

tott.
«• -

1487. Zekeres, és Sarollyán helységeknek vil

longásban lévo határi eligazitattak Sarollyányi Sol

dos Batás , Benedek, Bálint, Soldos Marguh Arry

Bálint f; lesége, Gálffy Sebestyén, Mihály, és Bene

dek, Perichey Barnabás, Bábay Bálint, Márton Péter,

Erdélyi Márton , és Mátyás , Chekey Mihály , István ,

János, és Miklós, Zubor Tamás, Kamonnyay Pál, és

Gálly Balás részekre , kik akkor Sarollyánt bírták.

i So;. Báthory Istvánnak rész jószág adatott ben

ne, és a' mellette lévo Sámely pusztába.

1587. Sarollyányi László még bírt benne.

i59o, Csányi Albert, Almássy Gáspár, Márton

Tamás, Fodor György, Cseke Pál", Zubor István, Pe-

try György, Soldos Bálint, és Miklós, Nagy Gáspár,

£ cós , János, és Demeter, Sáme Gáspár, és Menyhért,

Miklós, Sarollyányi Ferencz, és Töke Boldi'sár

Sa-
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Sarollyán helységnek, és a' Sámely pusztának hírto

kúban új Királyi adomány mellett megerössíteUek.

1 632. A' Sarollyányi Nemesség tanú vallatást té-

tetett a' Nagy-Zekeres , és Sarollyán között íékvö peres

erdok eránt.

1717. A' Tatárok felprédálták , és akkor egy Szi

lágyi nevű Nemes embert elvittek magokkal , a' ki az

után idovel haza kerülvén hóltig Tatar Szí.ágyinak

neveztetett.

1704. Klobusiczky László rész jószágot Királyi a-

dománnyal nyert benne. -

§. 19i. Sámely pusztát-is ezen helységhez a' Sa

rollyányi Memesség bírja, melly ez etőtt Samellházá-

nak neveztetett.

Régenten népes helység vólt, és a' most r is fent

lévo Sámé nemzetség egészszen bírta , és

141i. perben idézte Dománhidy , Mándy , és Ist-

vándy három Györgyöt, és Sámeiházi Kónya Lászlót

azon hatalmaskodásért, mellyet a' Sameiházi határon

elkövettek.

142i. Samelházy Gergely Sámé Márknak fia több

rokonival bírta.

1424. Samelházy Balás, Jánosnak, és más Balás

azonrol (de eadem) Márknak fiai a' Sameiházi , és

Malonthai határt Majtis határától megkülömböztették.

1428. Samelházy Gergely, és Balás magok Nemes

üléseikbe új Királyi adománnyal megerősskettek. ^

1448. Határit újra megjáratták Samelházy László,

Sarollyányi János Gálnak fia, és Pátyody László, Be

nedeknek fia.

1 5o/.
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1 5o7. Már elpusztúltt, és Báthory Istvánnak rész

benne mint fellyebb

1 5/fS. Mutnoky Mihálynak egész paszta Királyi «•

dománnyal adatott.

i549. Hatari űjra járattak Sarollyányi Erdélyi Ta

más , Gáli Florián, Fodor János, Rápolthi Halás, és

Máthé részére.
\

169o. Több Nemesek (mint fellyebb) új Királyi

adománnyal felkérték.

iy5o. Nagy Sándor, és György Nádor Ispányi

1754. Klobusiczky László Királyi adománnyal részt

nyertek benne.

A' Jeles Klobusiczky Nemzetség Klobusiczról Tren-

csén Vármegyéböl eredett. •

Ennek egy törsök fia Ferenez Zemplén Várme-

gyébe szakadott.

168a. Fel - Ispánnyá lett.

1 683. A* Nemességet Bécs alá vezette, midőn

azt a' Törökök ostromlonak.

1686. Zéthényi, Bési, és Abarai Uradalmakkal

megajándékoztatott , és Karaffa vérengező Hadi - Ve

zérnek , tsak hogy a' Zemplénieket ne bántsa , a' Ne

messég által aj rmhatott 40o. vert aranyat , és 24. anta»

lag aszszú szölq bort ajándékozott. Zemplén Várm.

Történet.

1688. Rákóczy Ferencz , és Julianna a' Munkácsi

várbol Bécsbe által vitetvén , az egész Rákóczy jó-

szág FŰ - gondvisel0jének I. Leopold Tsászár által té

tetett.

1695.
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1696. Bárói méltóságra emeltetett. Királyi Sze

mélyes, és Arad Vármegyei Fő-Ispány lett.

1708. Az Egyházi Testamentumok eránt úgy ne-

veztetett Kollonichi szegődést (Conventío Kollonichia-

na ) a' Királyi Udvar részéröl aláírta.

1702. Sáros Vármegyei Fo - Ispányi hivatal hely.

tartójává-is téteteit.

17/17. Ferenczfia Kalotsai Érsekké, Antal fia Zem-

plény Vármegyei Fő - Ispánnyá ,

i756. Gróffá lett.

1808. Fent vagyon egy érdemes unokájában Zé-

thényi Gróf Klobusiczky Vinczében, Császári, 's Ki

rályi Kamarásban.

Klobusiczkiaknak más törsök Bak

1693. Klobusiczky György Szathmár Vármegyéba

szakadott, ottan FŐ • Jegyzővé ,

1698. Fel-Ispánnyá tétetett, sok Követségeket a'

Vármegye részéröl viaeltt.

1754. A' fia László Fő - Szolgabíró vólt, a' mint

az I. Fész. §. 119- 1 63. 165. 166. megírtuk. Enriek

valóban jeles fiai nevelkedtek hazánknak díszére:

177o. Klobusiczky Antal először a' Királyi Hely*

tartó Tanátsnál , az után az Udvari Magyar Kantzellá-

i ián Titoknok , végtére a' Szepessi 16. Városoknak Kor-

mányozója.

1784. Klobusiczky Péter Várad • Ölaszi Plébános,

a' ki ékes Magyar szollású prédikátzióji, ájtatossága,

és mély tudománnya által elhíresedvén a' Kalotsai Ér

sekség Káptalannyának Fel - Olvasójá, és Kánonok}*

lett, és most Szathmári Püspök.
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\

. Klobuüiczky, György Szepessi Káptalannak

Énekloje, és Kánonokja, a' Váradi Nemessi Nevelo

Háznak Igazgatója, most Monostori Apátúr.

1808. Nagy Méltóságú Klobusiczky Jósef, Fiumei,

és az egész Magyar tengeri rév partoknak ,

]8o8. Klobusiczky Ignácz a' Gróf Károlyi ház Urá

dalminak Fo - Kormányozóji. i-...

§. 192. Danyúd , régenten Danya, Danyaj , Da-

nyán , Czégéntől tsak az úttza hasittya , Magyar fa

lú , birtokossa): Budaházy Péter, lllósvay Imre, Los-

s;inczy Gábor, Gyene Sámuelnek, és Maróthy Ferencz-

nek özvegyei, Lipcsey Jósef, Borbély Mihály, lakós

sal Katolikusok, többen Reformátusok, kiknek helyben

Papjnk , és köböl épültt Templomok. Szántó földgyei

mindenféle veteményt bőven teremnek, réttyei a' mar

háknak alkalmatos szénát hoznak, piattztzása Szath-

máron, belső gyümöltsös kertyeik, malmok helyben

vagyon.

1416. A' Domahidy nemzetség bírta.

z?t. Domahidy László , és István , Miklósnak fia

ellen, fö, és jószág vesztő ítélet hozatván, annak ré

szeket Báthory István, és András felkérték, de meg-

alkudván eránta Danyád helységnek két részét Külchey

Jakabnak . és Györgynek által adták, egy harmad ré

sze Domahidy György rokonjoknak maradván.

i5i5. Ungai Hajas Tamásnak benne rész,

. Gúthy Ferencznek, és Imrének,

1643. Sofiának Nyékey András feleségének, és

Ifliú Mártonnak,

Borsovai Oláh Andrásnak,

1 585. Danyay Istvánnak, és Kölchei Kende Vitnak,

163o. Mosdossy Fmrének ,

1 658. Zi;hay Annának, Becsky László özvegyének,

az után Bilkei Lipcsey Gergely feleségének , Zuchay

Gás-
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Gáspárnak, és Mátyásnak benne rész jószág Királyi a-

domámiyal adatott.

Ezen itten neveztetett Szuhay Mátyás annyiban

nevezetetes : hogy

1602. Midőn az Evangelikusok sérelmeiknek or

voslását az Ország gyűlésén más fontosabb tárgyik

-•miatt meg nem nyerhették fvolna, ö vólt legna

gyobb lázzitója; hogy az akkori Ország gyűléséböl

minnyájan az Evangelikusok haza mentek, és tsupán

isak Katolikusokra hagyták a' Törvény hozást. Azután

ö vólt az: a' ki azon Ország gyűlésén hozatott tör

vény Izikkelyeket , mint tökéletleneket, mivel az Evan

gelikusok által meg nem erossítettek , a' 10 Várme

gyéknek nevével Leopold Császárnak Bécsben viszszá

vitte, Portia Udvari Tanátsostol olly útasítást vévén :

„ hogy mivel 6 tsak. némelly lázzitóknak szószoll('i:a ,

„ men ;yen haza a' maga orizátlan kérésével, máskép

„ mint Ftlség bántóval fognak vela bánni.

167o. Ö vólt az, a' ki • Tokay várát, a' Wesse

lényi támadásába tsalárdsággal megakarta venni, a*

kmék

1672. fejére, ha megölettetik , ezer tallér, ha ele

venen elfogattatik, két annyi jútalom igértetett.

1655. Thúry Máriának, Kende János feleségének,

Susánna testvérének, Sándorházy Ferencz, és Sófiá-

nak, Zinyérváraílyai Horváth István hitvesseiknek ,

1729. Jékey Lászlónak,

1 750. Nagy Sándornak, és Györgynek rész jószág

hol Királyi, hol Nádor Ispányi adománnyal Oanyádon

adatott.

§. i93, Czcgény Magyar fald, a' Kölesei Urada

lomhoz tartozó , birtokossal: Kölchei Kende László, Dó

zsa Imre, Bihary János, Illyés Mihály-, szántó föld-

gyei mindenféle gabonát termenek, réttyei alkalmato

sak,



sak, legeloje hasznos, ambár saját ferdeje nints, de á*

Kölchei Uradalom ád mind tűzre , mint épületre fat.

Régenten valami Szerzetes Rendnek hajléjca.,- -és

Monostora vólt , a' mellyet ezen szókkal : Czegényi

Monostornak fokát (promonthorium Monasteni Cse-

gény ) Kölchey nemzetségnek 1344. Észt. 1. Lajos Ki

raly által adotc.

i368. 1376. Kulchey András Dieneinek , és János

Jakabnak fiai bírták , és határit megjárátták.

1417. A' Matuznay nemzetségnek - is birtoka vólt

benne. Ezen nemzetségböl.

, 1621. Matuznay Tamás Bosnyák Országban a' Zr«-

berniki , Tesseni, és Szokolyi várak Kapitánnya vólt,

de mind ezeket maga vigyázatlansága miatt elvesztette,

és a' Törökök kezébe ejtette. Ezért Lajos Király Ta

mást számkivetette , és jószágait elfoglalta.

1 55z. Matuznay Setflstyén Teuffel Mátyás Hadi

Vezérrel elindúltt vólt a' Palásti mezSré, de mivel őtet

a' Bánya várasokra küldötte vólt Teüífel ágyúkért, míg

o oda járt, a' vásár megesett, és ő életben maradott.

1422. Megint kitetszik Kölcheiek birtoka.

146o. Károlyi János , András , Mihály , és László

benne részt Királyi adománnyal nyertek.

1481. Margitnak, Kömerey Mihály feleségének*

é*s Kristina, 's Ágotha leányinak.

1496. Újhelyi Lászlónak, és Agothának Szepessy

László hitvessének,

i5o3. Makray Gergelynek rész jószág adatott

berine.

i5io Kölchei Kende Lőrinci, és Péter bírták, é>

határit járatták.

i5i9.



Í5i8. Werbewczy István Királyi Személyes a' Czé-

gényi rész jószágát-is Perényi István Királyi Fő-Asz-

talnokkul a' Dobronyai Uradalomért eltserélte.

i5ao. Báthory András, Örszágh Ferentz, és Im

re egy részét II. Lajos Királytol felkérték.

1524. Béltheki Drágfly János-is egy részébe béik-

tattatott. Ellent mondván a' Kölchey, és Kende hem-

áetségek. r

; , ,! \

i559. Horváth Györgynek, :.,..-.. . •. ,

i56i. Kelemenffy , máskép Fekete Jánosnak.,

« i729- Jékey Sándornak benne rész jószág adatott.

§. 194. FüJpös , régenten Filep , Filpes , Magyar

falú, birtokossa! : Illósvay László maradéki , Domahi-

dy Jósef, Gyene Antal , Nagy Mihály , Szabó Dániel,

és Feren.cz , Váry Ferencz , Tolnay., és Lossonczy Urak,

a' lakóssal mind Református Magyarok, helyben Tem-

plomjok, és Prédikátorok, határa szük, a' Szamos ár

vize járja , de mindenféle vetemény magot megterem.

1272. Filep, vagy-is Fylpy Gróftól vette nevezetét,

a' ki a' most-is virágzó Mikolaiakkal egy nemzet vólt,

és Zothmár nemböl származott, I. Rész. §. 4. mara

déki Fylpessiekn ek , és Darócziaknak Fülpös - Darócz-

rol írattak. A' helységnek-is ez előtt más neve lehe

tett, a' mint kitetszik ezen béiktátó levélböl: „ Nagy

N Méltóságú Uraknak Istvánnak, Isten kegyelméböl

„ Magyar Ország iffiabb Királlyának , Erdélyi Fejede-

,, lemnek , Kúnok Urának , Váradi Sz. Egyháznak Káp-

„ talannya imádságot , épséget az Úrban szüntelenül.

^ Vévén Nagyságodnak levelét :,hogy emberével Mik-

t) lóssal Kelemen fiával Zothmár Vármegyébe lévő Far-

H nas , és Stylitébuk nevezetű földekben tí mellyeket

„ Dienesnek fiai hajdanában bírtak, és Zomordok ne-

„ vezetiS földben , m elly Mychedejé vala , Mykola Gró-

M föt, Fylpy fiát béiktassuk, küldöttük Pált Kalathai

n Papot, &' mi emberinket hiteles bizonyságúl , a' ki

„ viszszá térvén , nékünk elé adá : hogy az említett fSK

r, dekben, más igazának sérelme; és minden ellenmon-

P ., áás
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„ dás nélkül, jelen lévén minden határosok, MyJtoíü

„ Grófot, fylpy fiát béiktatták, és azon Myhola Gróf

„ földgyében egy határ hányást megrantva találták,

M mellyet Gerewniznek fiai, Mykolának jobbágyi szán-

M tás által felbontották, a' mellytol eltiltanak. Urunk

M megtestesülésének 1272. Észt. Red írás, Uroknak ,

„ Istvánnak , Isten kegyelméböl Magyar Ország Királ-

„ lyának. "

i352. Bírta egészszen a' Fülpessy nemzetség.

1419. Nagy -Kállói Lewkes Klárának benne hit

rész adatott.

142i. Erdélyi Bálintnak benne rész jószág, és a*

Szamos vizén egy malom ,

1427. Báthory Istvánnak, Tamásnak, Mihálynak,

és Bertalannak-is rész jószág benne Királyi adomán

nyal adatott.

i/^Si. Egészszen a' Fylpessy nemzetség bírta, és

mid0n Kántornak neveztetett László, Dersy Benedek

nek fia a' Szamos vizén lévő malmot magának tulajdo

nítani akarná, ellent állott. , •

1444. Fylpessy Mihály, a' Budán tartatott Ország

gyűlésének végzéseit a' Varnai ütközet előtt alá írta

Zathmár Vármegye részéröl. I. Rész. §. 64.

1489. Advigának , Malomvízi Kenderes László öz-

vegyéntk benne rész kiszabatott.

i5a5. Philpessy Máthé, Gergely, és Ambrus,

Philpessen lévő Chyehlyezeg nevezetű gyümöltsös ker-

tyeiket 5z. finom aranyba üliabb Báchy Tamásnak zá

logba vetették. Várm. Lev. Tár.

1576. Fylpessy Ferencz birtokába új Királyi ado

mánnyal megerossítetett.

159o. Thardi Vörös, Orbán, Magyar lovasság Ve

zére , azon rész jószágban Királyi helybe hagyással

meg.



inegerossíttetett > mellyét nékie Fülpéssy Ferencz örök.

be vallott.

165o. Puszta vólt í és Gy/ero • Monostori Kemény

Jánosnak ,

1662. Székely Lászlónak benne rész jószág adatott:

§. i95. Fülpös. Darócis Magyar falú, birtokossal:

hágyobb részében lllósvay László ír. aradé ki , Gulácsy

Gábor . Moldvay Benyjám , és Mihály , Tatay István ,

Varga György, és János, határbéli szántó földgyei

három riyonrfásbéliek , mellyek mindenféle gabonát bő

ven termenek, réttyei középszerűek, Szathmár piatztí-

zása , legeloje elegendo, és hasznos', fája tűzre, belső,

gyümo'ltsös , káposztás; szrilős , és veteményes ker-

tyeik jók , sok Dió fájok; lakóssa! Reformátusok, kik:-

nek helyben Papjok ,, Templomok, réve- is vagyon a*

Szamoson.

A' mint Lázár- barócsrfafc leírárában mégtntfrat-

, tuk , Daróczy Fülept&l vette nevezetét, kinek mafadé-

lii Phylpessieknek'is neveztettek.

i384. Phylpessy István Macnóváj Bán vólt, és *'

Honüyi törvényt aláírta: De már

1379. f383. 1404. Keölchey Dieries ; Jánós , és Ísi-

Ván , és Zekeressy Ferencz Tamásnak, Miklós István- '

ngk fiai bírták.

.
'

\ . .'.
1417. A' Kölchey, és Zekeressy nemzetségek kÜ-.

zött két felé osztatott.

1422. Domáhidy György ; és László elfoglalíák:

1675. Fylpessy Ferencznek benne rész jószág ada

tott , mellyet

1690. Thardi Vörös " Orbánnak Magyar lovasság

Vezérénék örökös vallással által adott, és ezert be

Vallás Királyi megegygyezéssel jóvá hagyatott.

Pa §• '96-



2*8

§. 196. Géberjén Magyar falú, Búlyi Jékey Imre

a' Váwnegyének mostani fő • Jegyzoje bírja egészszen,

lakóssal Reformátusok , helyben Papjok , és koböl é-

pültt Templomok , fekszik a' Szamos vize partyán ,

melly déli óldalan foly, és könnyen járó hidas va

gyon rajta , halakkal-is kedveskedik lakóssainak , szán

tó földgyei két nyomásbéliek, mind őszi, mind tava

szi vetést boven teremnek , a' Szamos körül szép gyű.

moltsössei, piattza Szathmár.

Régenten Gáborján- Szegnek neveztetett.

1417. A* Fülpessy, Báthory, Matuznay, és Rosú-

lyi Kún nemzetségek bírták.

1462. Puszta vólt, és Báthory András, István,

László, Pál, és Miklós egy részét új Királyi adomán

nyal felkérték.

i58i. Rétey Péternek egész helység,

i583. Chápy Sófiának Réthey Péter feleségének

benne rész egy Nemes Udvarhellyel , és malommal ,

Azon Eszt. Ráthoti Gyulaffy Andrásnak egy Ne

mes ülés Királyi adománnyal adatott. Ezen nemzetség

948. Eszt. Gyula Magyar Vezértöl vette eredetét.

i507. Gyulaffy István Királyi Tábla eskütt bírája

vólt. Annak fia .

1849. Gyulaffy László 100. lovasokkal vett részt

azon győzedelemben , mellyet Telekessy Imre a' Fe

jérvári Bassán vett.

i55i. Ö vólt a' Nádasdy Tamás seregében egygyik

Hadnagya Lippa megvételekor.

i562. Hegyesd várát a' Törököktol viszszá vette.

* • 1 563. Makszioiilián koronázásán 25. lovasokkal

megjelent, ki -is ötet arany sarkantyús Vitézzé tette,

1 " és



és ott ebéd után Tdry Györgyei bafvívásra kiálloit ,,

' de az öreg Ferdinánd Király nem engedte.

i566. Tihányi Kapitány vólt, és 200. lorassaival,

kiket maga költségén tartott, 1000. Törököket Győr

alatt vagy elfogott, vagy levágott.

i575. Erdélybe Báthory István mellett Békessy

Gáspár ellen hadakozott.

1628. 163a. Gyulaffy Miklós Szathmár Vármegyé

nek Fel-íspánnya vólt. I. Rész.

163o. Chápy Sófia Mosdossy Imrének második fér

jével egész helységbe, és annak határán a' Szamos

vizén lévő két malomba új Királyi adomány mellett

béiktattatott.

165o. Egész helységet Mosdossy Imre bírta. Vár

megy. jegyzo Könyv.

Ez szegény legény vólt, de tanúlása, 's iparkodá-

sa által a' Szepessi Kamarának Fő - Igazgatójává lett.

1648. Ö vólt a' Királyi Biztos, midon Rákóczy

Györgynek halála után Ugócha, Bereg, Zemplén, Bor

sod , és Abaúj Vármegyék Tokaji , Diósgy0ri , és Óna-

di várak törvényes Királyának részére 1647. 20. Tör>

vény Tzik. szerént viszszá vétettek.

1647. 39. Tzik. 1655. 82. Tzik. Honnyi törvényünk-

be-is mint nevezetes ember említtetik , és hogy jobban

bójdogúllyon Chápy Sófiát, már i583. Eszt. Réthey Pé-

ter feleségét, 163oi legalább 67. esztendos menyetekét

pénzéért, mint ótska kotsit vasáért (Magyar példa be

széd szerént) feleségül vette. De mit nyert vele? éle

tét unalommal elvesztegetvén, magva szakadott t és

1659. Ezen egész helység Jékey Ferencznek Kirá

lyi adománnyal adatott. ;

§. 197. Matolcz mezo város, a' határa szűk, é»

azt-is Tisza, és Szamos árvizei járják, a' földgye há

rom



rom féle, egy része fekete, más részt; fövényes,

madik sárga, sovány, agyagos, búzával , kétszeresse,!,

tengerivel , kevés zabbal , és árpával szokták vetni, ke-

vés kaszáló helyei, almás, szilvás kertyei . i/fi. ház

van benne, Szür Szabók, Csapó, és Guba Takátsok ,

és szövök lakják, és ez leginkább az élelmeknek mód-

gya, mivel ezen műszereket a' körűl esni szukott vá-

saroifra hordgyák, 29. Nemes közottök, minnyájan Re-

fbrmuta vallást tartó iMagyarok , új tsinqs téglábol ké

szülte Templomok , Prédikátorok Oáváth János. Na-

gyobo részét 19. telken kívül a' Gróf Károlyi ház bír

ja , a' többit Morvay Jósef özvegye, Báró Perényi AO-

tal , llléssy István, Váry Ferencz, Kállay tírsébetli ,

bchuller Ueopold Hadj Verér özvegye , Ferenczy , Or-

mus , isák Nemesek. »

A' mint alább láthatni Simon Megyessi Bán bírta

régemen.

1419- Báthory Istvánnak, és Bénedeknek rész jó

szág Királyi adománnyal adatott benne.

i/po. Báthory István , Tamás, János , és Bertá/

Ian bírták t 's tanúkat vallattak Kállay Miklós Lewkes-

nek fia, és János, Lőrincz Miklósnak fiai ellen : hogy

a' már haldukló Megyessy 'Sigmonduak házára rohan-.

tak, 's onnét Matócs helységet illet0 Jel- és Ok- Leve

leiket elvitték.

1436. 1462. Báthory András, István, László., Pál,

és Miklós birtokokban új Királyi adománnyal megero

sítettek.

4. Béltheki Drágffy János egész részébe Kirá«

lyi adomány mellett béiktattatott.

1687. Magyar Benedeknek egy Nemes ülés,

160o. Báthory Istvánnak Matólcson a' Szamos, és

Tisza vizén rév bér ,

1633. Bethlen Istvánnak, és Péternek a* Báthory

rés,z Királyi adomádnyal adatott , kik az Ecsedi L ra*

da-.



dalomhoz kapt'solták. Ezeknek magva szakadtával Rá-

kócziakra , és ezeknek hívségtelensége által a' Gróf

Károlyiakra szállott.

§. 198. Nábrád falú, a' határa &' Szamos körül

homokos, egyebütt fekete nyirok, búzával, árpával ,

zabbal szoktak vetni, kaszálója, legellője kivált a'

Gyiitón elegendő, azért szép szarvas marhákat, és zö

mök lovakat szoktak nevelni , noha a' határát a' Sza

mos , és Tisza árjai járják, 68. telkes gazda lakja, Ma

gyar , és Reformáta vallást tartó , régi téglából épültt

Templomok, az Ekklésiának különös kis erdeje, i'ré-

dikátorok Rozgonyi Ferencz , piattza Debreczen , és

Nagy Károly. Legtöbbet bír a' helységbe Rhédey

Ferencz, és itten lakik Bottka Lajos, még bírnak Mó

ricz György , Nábrády Sámuel' árvája Ersébeth , Szu-

nyogh Farkas, Füséry István, Olchváry Pál.

Régenten a' Nábrády nemzetségé vólt, és

1/129. Nábrády János Deák. és más János bírta.-

1457. Kezy Lászlónak benne rész,

i5i5. Fylpessy Ferencznek , Bernárdnak, Albert

nek, Gergelynek, Mátyásnak, és Ambrusnak ezen

helységnek fele ,

i$8o. Császári Komoróczy Jánosnak ,

1 583. Ráthoti Gyulaffy Andrásnak,

160o. Nyáry Istvánnak ,

1656. Way Péternek . és feleségének Zoltán An

nának benne rész jószág Királyi adománnyal adatott.

§. 199. iFejér -Gyarmat , népes Magyar mező vá

ros , földes Ura nagyobb részébe a' Gróf Károlyi ház,

de bírnak még benne : Kállay Ersébeth Schuller Leo-

pold Hadi Vezér özvegye, Gulácsy Gábor , Tacay Ist

ván, Dózsa Imre, Illósvay, Mándy, Bakó, Kardos,

Kajdy , Fábián, Kézy , Bartha , Korponay, Becsky ,

Ajtay , Csoknyay , Kiszely, és egyéb számos Nemes

ség /3i5. házbol áll a' Város , és 264. Nemes ház van

benne, földgye fekete, agyagos, oszi magot bötrsége-

sen ,



sen , tavaszit középszerű terméssel ád, kaszáló meze

je bovebben , kivált pedig a' dohány termesztés dívat-

tyába vagyon, a' honnan nevezetes, és híres szokott

lenni a' Fejér- Gyarmatin dohány, és egy része élel

mek módgyának , sokan a' mezei gazdálkodás, és sze-

kerességböl élnek , de a' Határát a' Tiszárol Szamosrol,

és Túr vizeiröl kiönteni szokott áradások járják , a' la-

kósoknak nagyobb része Reformáta vallást tartó , tég

lábol rakott régi Templomok , melly most megnagyob-

bítatott, és tornyok, mostani Prédikátorok Domján

György , Katolikus gazdák tsak 22. de azoknak-is tsi-

nos anya Templomok most épül , Megyés Papjok Dó-

'sa Antal , tíz Zsidó-is lakik itten. Vargáknak, és Csiz

madiáknak egygyesül tt Czéhjek , piattzozások Debre-

Czen, és Nagy -Károly. A' határa között helyheztetik

Gyfitő nevezetű hely , melly Nábrád , Nagy - Kis - Ár ,

és Penyige helységekkel közös , és tágas legelő mezőt

szolgáltat a' barmoknak.

Gyarmat a' ré^i Magyaroknál annyit tett, mint

Szállás , le telepedés ( Colonia ) járat útazást , gyárat

mesterséggel való alkotást tészen, és onnét van Ka-

tél- gyártó, Kerék-gyártó, és gyapjút-is gyártani szok..

ták , azért-is mivel újjontan megszállított hely járattal,

és gyárattal történt, Gyarmatnak nevezték. Fejér ela

nevét pedig vehette azon első Magyaroktol, kik a' Volga.

vizétöl szakadván Prókopius által Fejéreknek mondat

tak, mivel foíga Tatár nyelven Etel fehéret tészen,

és attól Átila-is Etelének neveztetett.

Régenten a' Massel nemzetség bírta, a' melly

Gyarmtarál íratott. Úgy tártyák : hogy Olasz Ország

bol a' Mássa- Kararai Markiók házábol szakadott vól

na Magyar Országra. .

i363. I. Lajos Király Masselnekneveztetett János,

Gyarmathy János fiának minden jószágit ajándékozta

Jánosnak Tárnok Mesterének, Lászlónak Weszprémi Püs

pöknek, Domokosnak Honthi Andrásnak Neográdi FŐ-

Ispányoknak, néhai Gilet Miklós Nádor Ispány fiainak,

Leleizi Konv.
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í58o. Gyarmathy Lorincz,

141o. Báthory István, és Benedek,

1410. 1420. 1436. Báthory, Matuznay , és Rosályi

Kún nemzetségek bírták.

1 5 19. Báthory István Nádor Ispány , és Temetsy

Gróf, Báthory András Zathmári Fő-Ispány, és Nándor

Fejérvári Bán, Báthory György Fő-Lovász Mester fiú

ágon léendő magvok szakadtával Rozgonyi Istvánt a'

'Gyarmathi Uradalomban-is örökösöknek fogadták.

» ,

i52o. Rosályi Kún János, Péter, és Pál birtokok.

ban új Királyi adomannyal megerossítettek.

1624. DrágflTy János-is rész jószágába Királyi ado-

nuíny mellett béiktattatott.

1609. Gyarmathy ! Pálnak 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 Mihálynak egy telek,

1629. Gyarmathy Tamásnak egy Telek,

1633. Bethlen Istvánnak, és Péternek rész jószág

benne Királyi adománnyal adatott.

1681. Panasz tétetett az Ország gyűlésén: hogy

a* Templomot, Prédikátori házat, és az Oskolát a'

Reformátusoktol a' Katólikusok elfoglalták.

§. 200. Penyige falú , földes Urai : Lövey Nemes

Nemzetség, Kállay Leo, Jármy, Bessenyey , és -Töros

Urak, határja szántó földekböl szük, a' Tisza, és Túr

vize árja járja, mikor ez el nem rontya , mindenféle

vetemény magot terem , jó kaszálói vagynak, és a' fa

ld alatt szép erdeje közéi Mándig tart, Kömörö , é*

Gyarmath felöl sok cserékböl, és gazokból áll, Ssenke

nevezetű halászó vize , mellyet a' Tisza vize nevel , la-

kóssai Magyarok, Reform áta vallásúak, kiknek köböl

épültt
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épültt Templomok, és helyben Prédikátorok, piattza

Gyarmath.

1 583. Dománhidy János, Lászlónak fia ,

1 41o. Dománhidy György, és László bírták, ha

nem

i/j23. Dománhidy László, és István, Miklósnak

fiai fejeiknek, és minden jószágaiknak elvesztésére ítél- •

tetvén , Keulchey Dienesnek, és az 6 rokoninak Fe

nyijének két harmadrészét örökösön által adták, egy-

harmad "része az ő ártatlan testvérjeknek Domahidy

Gyirgyaek birtokában maradván.

Azon Eszt. Uáthory István, és András Damán-

hidy Lászlónak, és Istvánnak részét Királyi adomán

nyal felkérték.

1427. Dománhidy György, és László részeiket

Csáky Istvánnak elzálogosították.

1453. Domahidy Mihály, András , Gergely, 'Sig-

mond , és Miklós, Györgynek tiai részeikkel felosztoz-

kodtaki •

1466. Ujlaky Dienesnek,

iöi5. Ungai Hajas Tamásnak,

15i7. Gúthy Ferencznek, és Imrének,

i543. Sófiának Nyikey András feleségének, és

Iffiú Mártonnak ,

i58i. Kórodi Ispán Istvánnak,

1 583. Danyay Istvánnak, és Kende Vidnak benne

rész jószág ,

165o. Mosdossy Imrének ,

1638. Zuhay Gáspárnak , és Mátyásnak, Zuhay

Annának, ez előtt Becsky László, akkor Lipcsey Ger-

§ely feleségének egész helység Királyi adománnyal

adatott.

~~ " 1681.
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16ÖV. Az Ország gyűlése el0tt panasz tétetett:

hpgy Pönyigén a' Katolikusuk a' Reformátusok Tem

plomát, Plébániájukat, és Oskolájukat elfoglalták.

§• 20i. Nagy • Ár, Magyar falú, a' Túr vize

mellett, melly itten a' Tiszába szakad, határja a' Ti-

sza felöl homokos, a' más része fekete nyirok, intlly

oszi , távaszi magot , kaszáló helyei pedig sással egy-

velges ?zénát teremnek, hasznos almás, szilvás gyű-

. mőltsössei a' Tisza szegekben, tilalmas ercbje , 65.

adó fizeto, i3. Nemes gazdák lakják, kik két Orosz

lakóson kivül Keformáta vallást tartó Magyarok, Tem-

plomjok régi , téglábol épült, mostani frédikátorjek

Szabó Mihaly. Földes Urai: nagyobb részébe Rhédey

Ferencz , a' többibe ^Pongrácz László, üomahidy Jósefj

Fogarassy Imréné Csicseri Ormos tíorbála, Kis - Uo-

bronyi Isák Sámuel, Kállay ürsébeth Schuiler Leo-

pold özvegye , Urai 'áigmond , és mások.

§• 202. Kis'• Ár falú , a' Tisza parton, a' határ

jának földgye agyagos, őszi vetési a' Tisza árja rrfiatt

nem mernek tenni, feles almás, szilvás gyümöí tsössei,

sásas kaszálóji , tágai legellöje. Rsformátus vailású

Magyarok lakják, 1(o. külön kenyeres gazdák, kik

közzül 18. Nemes emberek, téglábol épült tsinos tor

nyos új Templomok, mostani Prédikátorjok Széles An

drás. Két-különös Egyházi erdejek f Sárhány , és Va-

lagazza nevezetfi. Földes Urai : a' Gróí Károlyi ház,

Szarka nemzetség, Pongrácz László, Bay György, Bá

ró Perényi , Csatáry maradékok , ísák .Gáspár, és több

Nemesség.

Ezen két helységröl e' következo levelekre akad

tunk :

141o. Nagy- Ar Báthory János, Péternek fia által

bíratott, kinek jobbágyait Dománhidy György^ és Lász

ló Miklósnak fiai nyilakkal Ősz ve lövöldözték, és sebe-

sítetlék.
3 . S

1419. Báthory Istvánnak, és Benedeknek Nagy-

és Kis-Arba rész jószág,
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1 436. Ugyan Báthory Istvánnak Nagy- Art révnek

vámja.

1 62o. Rosáli Kún Péternek, Pálnak , és Jánosnak

Nagy- és Kis- Arba ,t

i5z4. Drágfiy Jánosnak Nagy- és 'Kis-Ari rész jó

szág adatott.

1 565. Kis -Arnál Schwendi Lázár 'Hadi Vezér ha

szon nélkül táborozott , midőn a' Törökök Erdőilöd

ostrommal, és az Erdélyiek Nagy • Bányát feladással

megvették. Onnét küldötte Eperjes várossához azon

levelét: hogy Erd0dnek ostroma alatt &' Törökök által

elfogattatott Kövesdy Albert vitéz katonájuknak kisza

badítására 280. forintot fizessenek. Hassan Bassa - is

vele által ellenébe ide helyheztette táborát, de Schwen

di Lázár az ütközetet elkerülte, hanem tsak a' Ma

gyar katonáknak' a' Törökökkel sok véres tsatái vóltak,

a' mellyekben Baghys Török Bassa-is elesett, a' mint

Katona, és Wagner Károly hazánk fiai leírták.

i595. Thardy Vörös Sófia hajadonnak, az után

Szirmay György feleségénak Nagy - Arba rész jószág ,

1 633. Bethlen Istvánnak, és Péternek Nagy- és

Kis- Arba,

1662. Székely Lászlónak Kis -Árba,

-1663. Vass Mártonnak Kis-Arba rész jószág,

1-777. Nagy- Ar Gróf Károlyi Antalnak Királyi a-

dománnyal adattak-

§. 2o3. Tarpa Mezo város túl esvén a' Tiszán, Be-

reg Vármegyei helységekkel minden felöl körül véte

tik. A' határja rész szerént agyagos, rész szerént fe

kete föld , azért sem szárazságot , sem sok essot nem

kiván , 's tsak mértékletes id0be alkalmatos a' termés

re, kaszálóji hasznos szénát teremnek , a' Tisza men

tébe szép gyüroöltsössei, a' Városnak magának vagyon

erdeje, melly Nagy -Erdonek neveztetik, azon erdobe

vagyon egy köves hegy, szölo veszszökkel , és cseres-

nye



ilye fákkal bé ültetve , mellynek a' tövébe foly a' Bor.

sábol kiszakadott Szipa vize. Bírja az egész városi

a' Gróf Károlyi Uraság. Ennek-is van két erdeje, úgy

mint Téb erdő, és Körös erdő. A' lakósok mind Ma

gyarok, és vallásokra nézve Reforroátusojc , Tem-

plomjok régi épület köböl , a' mellyet a' Báthoriak épí

tettek , mint hogy a' Czimerek - is dél felől való ajtón

még látszatik , a' Torony újjonnan épültt , mostani

Papjok Kömley 'Sigmond, a' Bereghi vidéknek Espe-

restye, 35o. külön kenyeres gazdák lakják, 8. Nemes

ember közüttök. Fiattzok Debreczen , Károly , Be.

reghszáz.

Régenten a' Tarpay nemzetség bírta , hanem Tar-

pay Márton a' Nyírségen, és a' Szamos - Közön nagy

zenebonát indítván', a' városokba, falukba vérrel festett

kardokat küldőit, azokat úgy hívta meg : hogy ő' mel

léje állyanak , a' kik hozzája nem adták magokat, azo

kat felprédálta , de megölettetvén , &' követői pedig

elszéllesztetvén, annak hívségtelensége által

, 1437- Báthory Istvánnak, és Bertalannak ezen

helységnek fele Királyi adománnyal adatott.

f

1480. Charnavoday Egyed tanú vallatást tétetett Bá

thory András.nak Tarpai jobbágyi ellen, kik a' Char-

nawodai jobbágyinak négy ökreit elvették. i

1484. Tarpának határi a' szomszéd helységektöl

niegkülömböztettek.

•

1609. Chomaközy Péter ezen helységnek más ha-

801] felében Királyi adomány mellett béiktattatott.

1617. Beregzází Cházlr Mihály Deák ellenző jelen.

tést béadott a* Jászai Konventbe: hogy Tarpán az 8

Nemessi Udvarhelyét Dóczy András Szaihmári Fő-Ka

pitány elfoglalta.

16s8. Bálintffy Vaszilynak egy Nemes tílés Bátho

ry István végső rendelésébül Királyi jórá hagyással

adatott.

164*.



1642. líeey erdije nevezetű peres erdonek hatért

Tarpa, és Bodaló között a' tanúknak vallása szerént el-

intéztettek.

168i. Az Ország gyűlése elott az Evangelikusok

állal panasz téteiett: hogy a' Tarpai Teirplomot, Plé-

bárját, és az Oskolát a' Katolikusok elfoglalták, A'

hol már Tarpa mezo városnak iratik.

1702. Esze Tamás Tarpai lakós a' népet Rákóczy

Frietuz pártyára alattomba lázzította. Katona Histor.

2004. lapon.

, §. 204. Csekc a' Kölesei Uradalomhoz tartozó Ma-

gyar falú , éjszakrol a' Tisza vize Bereg Vármegyétöl

jiíuíttvu, a* határa többnyire sárga agyagos, de a' Ti

szához közel homokos, melly mindenféle őszi , tavaszi

vetést megterem, kaszálója sikeres, és hasznos szénát

terem, tűzi, és épületre való fája bőségesen, jó legel,

lője, hanem a' határját gyekran árvizek járják. Leg-

többet bírnak benne Kölchei Kende Pál maradék! , a'

ki a' Vármegyének érdemes FeMspánnya, 's kinek Iá-

lakó helye vala ; vagynak több földes ÍJrai-is Kölchei

Kende t.ászló , Jármy Sára Kölcsey Balintné , . Gróf

Rhédey Lajos Királyi Kamarás , Pongrácz László Ka

pitány , Isaák Gáspár, és Gulácsy Gábor Urak, 180.

házbol áll ezen helység , a' Reformátusoknak téglábol

cpültt régi Templomok , Prédikátorok Szarvady Lász-

jó, piattzozások Károlyba, Debretzenbe, Szathmáron, és

Beregszázba, szép almás, szilvás gyümöltsösseik vagy

nak , mellyeknek terméseit a' Tiszán máshová horda- '

nak , vagy sót vivő csajkákhoz kormányosságra állanak,

•./.ép szarvas nvarhákat-is nevelnek.

1044. ^' Kölchei nemzetség I. Lajos Királynak a-

dománnya mellett bírta.

i/l 1 5. Darahy János, Tamás, Demje'n , Lukács, Ja

kabnak fiai, és Gergely, László, Máthénak fiai a' ha- ,

tárát járatták.

1435.
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1429 Csekdnek fele a' Darahy nemzetségnek ítél

tetett, ellent mondván Vethéssy Tamá's Váradi Pré

post , és az ő attyaftiai.

1435. Császlóczy Mihály Csekei rész jószágba bé-

iktattatott.

)48i. Margitnak, Kömörey Mihály feleségének ,

és az ő leányinak Agothának , és Kiistinának benne

rész jószág adatott.

1496. Ujhelyi Lászlónak, és Agothának Szepessy

Lászlo feleségének,

1507. Buttkay Istvánnak, és Báthory Istvánnak,

i5i5. Czégényi Kende Péternek,

i5iG. Báthory Andrásnak benne rész jószágok Ki

rályi adománnyal adattak.

i

15i8. Werboczy István Királyi Személyes Cse

kei rész jószágát • Perényi István Fő - Asztalnokkal ,

és feleségével Frangepán Isothával a* Dobranivai Ura

dalomért eltserélte.

i5ao. Báthory Andrásnak, Ország Ferencznek, éí

Imrének ,

1544. M^csey Pálnak, Nagyváthi Jánosnak, és

Rácz Miklósnak.

i559- Horváth Györgynek,

166i. Fekete Balogh, máskép Baronyai Kelemenffy

Jánosnak ,

i577. Kubínyi Lászlónak, és Pongrácz 'Sigmond-

nak,

i B9z. Thardi Vörös Orbánnak a' Magyar Lovasok-

Vezérének ,

1664.
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1 5o.4. Wukítyevich Istvánnak,

1642. Kölchey Péternek, és 'Sigmondnak berírie

rész jószág adatott.

5- 20.5. Istvándi Magyar falú, földes Urai: jobb

részébe Kis-Rhédei Gróf Rhédey Lajos, egyébb részé

be- Kende Pál, és László, Kölcsey Bálint özvegye,

Jármy, Domokos, és Toldy Miklós Urak, 5i. házbol

áll az helység i mellyek között i3. Nemessi ház va

gyon, a' lakósok többnyire Reformátusok, tsak egy

Orosz, egy Katolikus , és négy Zsidó találkozik közöl

tök. Templomjok a' Reformátusoknak téglábol , mos

tani Prédikátorok Gyarmatin Mihály , a' határának há

rom nyom ísbéh szántó földgye , dombosabb része ho

mokos, a' laposabb fekete agyagos, tiszta búzát, két

szerest, tengerit, zabot, széna termo helye sással

egyvelges szénát terem. Napkelet felöl való végénél

foly a' Túr vize, és nap nyűgöt felé a' helységet kö

riül kerüli, mclly halakkal , rákokkal kedveskedik, de

az árjai a' határát gyakran elborittyák , éV soványít-

tyák , rajta libegnek két székes malmok, a' hová a'

NyirbSl-is járnak orölni , van Eszenyo nevezetű erde-

je-is a* közönségnek gondviselése alatt, tölgy, gyer

tyán, szilfábol, és Mogyorosból álló, pinttr.a Debté.

ezen, Tisza -Újlak, és Károly. '

1418. A' Kölchey nemzetség bírta egészszen.

1481. Margithnak , Kömörey Mihály feleségének ,

Kristina , és Ágotha leányinak benne rész jószág ada

tott.

1496. Ujhelyi László, és Ágotha Scepessy László

felesége,

' i5i5. Czégéni Kende Péter benne részt nyertek.

1616. Hogy Tapolnokháti szántó földek Istvándi

határhoz tartoznak , ítéltetett.

*' i5i8. Werbewczy István Királyi Személyes Ist-

t'áridiba lévö részét is Dobronyai Uradalomért Perényi

Istvánnal eltserélte.

1620.
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i, Bátjiorjf Andrásnak , Gúthi Örrszág Ferencz-

íiyek , és Jtatének , V '

1544. Muchey Pálnak, Nagyváty Jánosnak, Rácz

Miklósnak,

- Percnyi Janóinak ,

i559. Horváth Györgynek,

i5('i. Fekete Balogh, máskép Kelemenífy Jánosnak,

1^3. Némethy Jánosnak benne rész Királyi adoi-

m.ánnyal ajándékoztatoit.

§. 206. Kömöro falú , szántó Foldgye nints elo-

gendöif földgyének egy része fekete, más része sárga

agyag , búzával , kétszeressel , zabbal , tengerivel ve-

tiik , kaszálója kevés, és ez is sással egyvelges, de

roég-is szép szarvas marhákat nevelnek, keresztül a'

határán foly a' Túr vize, melly halat , rákot boven ád,

de a' mezejét árj.ával elboríttya , 56. házbol áll a' hely

ség, Reformáta vallást tartó Magyarok lakják , 12. Ne

mes közöitök , újjohnan téglábol épúltt tsinos Templo

mok , Prédikátorok Várady János, piattzok Nagy-Ká-

roly' nagyobb részét bírja Gróf Rhédey Lajos, azon

kívül Kende László, Czerjékné, é* Illósvay László ma-

radéki, Szücs nemzetség.

Régeoten a' Komerey nemzetség bírta.

148i. Margithnak , Kömerey Mihály feleaégéhek ,

Kristina , és Ágotha leányinak ,

1496. Újhelyi Lászlónak, és Ágothának Scepessy

László feleségének benne rész jószág Királyi adomán

nyal adatott.

1.5 1 8. Werbewczy István, Királyi Személyes a*

Kómorei részét-is a' Dobronyi Uradalomért Perényi

Istvápual cltscrélte.

i544. Muöhey Pál, Nagyráthy János, és Rácz

Mikiéi ,



i56i. Fekete, máskép Kelemenffy János,

iö3tt. Zuchay Gáspár, Máthé , és Anna Becsky

Lá=zló özvegye, és Mosdossy Imre benne részt Túr vi-

zén épitett malommal Királyi adománnyal nyertek.

k ib55. Kállay Klára Percnyi 'Sigmond felesége- is

egy részébe bé. utaitatott.

§. 207. Mánd falú , mind Nemesek lakják, és bír-

ják, nevezetesebb fiú ágon a' törsükös Mándy 0ien:zet-

ség, és a' leány ágon Márton, Csepey, 'I yukody, Ko-

váos, Fábián, Virág, Vitéz, Nagy, Kanuay, és egyéb

Nemeiek, határja szi'ik, d« mind-nléle vetertiényt meg

terem, erdeje, kaszá ója is kevés, Reformáta vallást

tarló Magyarok l.ikják . az holott Templomok, és Pré-

diUátorok. Vagjon egy lapos tó is a' határán, m* l-

ííet Vidrának neveznek azon okbol: hogy tz előtt

vidrák lakiak benne.

886. Eszt. Mid8n a' Magyarok Pannoniát elfoglal-

nák, egy vén Magyar katonáiul.. kit a' Magyarok &'

meg aggodsa^áiol Ág- Múridnak, /ipának is nevez

tek, mind ezen helység, ri:int a' Jeles Mándy nemzet

ség vette nevezetét. liOla Királynak n- vetlen író Deák

ja a5. Ré-zb. erröl így ír: „ Tuhotom pedig igea

M oko's térjfiú lévén, e küldött egy íbrtélyos embeit,

,, az dpajorkos attyát Ag-Mándut: hogy kémlelve jár-

„ kalván nézellené ki a' Szilágyon túl lévo toldn k

„termekenységét, és minémiiek vólnának annak lakós-

„ Kai? ín gy ha lehetne é ha iat indítani azok ellen?

/} mivel Tuhotom magának hírt, nevet, és földet a-

,, k.ut szerezni, a' m: n t a' mi tréfássaink mondgyák:

„ Minnyajftn ok helcket kerteseenek, ét magoknak

„ híil, ntvet szerezzenek. Továbbá midőn Og-Mánd

t) /Ipa a' Tuliotom kéme körül, belöl róka módgyá.a

„ a' fold jóságát, és termékenységét, 's lakóssait is,

„ mennyire en-beri látás elhathat, meg nézellené . ki-

„ moudhatatlanúl megszerette, és nyargalvást Urához

„ viszs?á tért.

i3;9. Mándy Tamás, Istvánnak. fia, és az 3 ma-

radéki egészszen bírták ; még

i58a.



t58a. II- Rudolf Császár, és Király Nemes Al-

toiássy Ádámnak •, Mándy Ambrusnak, Benedek fia,

írás Benedek , öregebb Ferencz fia fiának , Mándy

Bernát (Inak , Györgynek , 'és Jánosnak, azonkívül Már

ton Gergelynek, és Albertnek, Mándi Chyány István

nak , Czyompáz Györgynek , Mándy.. máskép Zabó

Péternek, Uray Simonnak, é« Cheke Andrásnak azt

ú] Királyi adománnyal ajándékozta, kik

i5í33. Senki ellent nem mondván, béiktattattak.

1765. Mándy János, Márton Miklós, és István,

Csepely Miklós, János, Mihály, Ferencz, László, Al

bert, és Balla István birtőkában újra megerosítettek.

§. 208. Puszta Mdnd-is említetik a* régi levelekben

Kis-Szekeres , Darnó , Borzova , és Oroszi helységek

között.

1449. Samelházy Lászlónak, és Sarollyány János

nak benne rész ,

Levenházi Móricz Péternek fele Kiíályi ado

mánnyal adatott. ,

1676. A' Rosáli Kúrt Nemesek a' Majtissi Neme

sékkel Puszta- Mándott magok között felosztották.

<$. 209. Borzova Magyar falú , mind Nemes embe.

rek lakják , nevezetesen : Kálcis , Erdélyi , Pápay, Máq-

dy Nemes nemzetségek, lakóssai Reformátusok, köböl

épült új Templomok, Papjok helyben, határja jó, trá.

gyázás után mindenféle gabonát terem. legellője has*-

nos, és elegendő, fája mind a' két szükségeikre, pia-

tzozása közéi , de határját az árvíz: elönti.

t

Régenten &' Borzovay nénffzetségé Vólt;

1436. Borzovay László, Dienesnek fia bírta, ée

felét Kulchey Jakab, Farkasnak fia elfoglalta.

• . 1476. Határjai megjárattak Puszta -Mánd felöl.



1592. Bakú Miklósnak, Júdy Tamás-nak, Hegedfts

Istvánnak, Kálos Istvánnak, Nagy Istvánnak, Rói&a,

Jánosnak, Soldos Bálintnak, Tarczaly Jánosnak, és

Téglás Istvánnak egész helység Királyi adománnyal a-

datoit.

J. 21o. Nagy • Szekeres falú, Géga pataka, vagy-

ít tó két mellyékén, melry hall^F, és rakk l bövelkty

dik, és a' Szamos árjával űjjíttatik, jó széna termő

hely, szántó főldgy*i-is tiszta búzát, z-ibot. árpát és

jó dohányt termenek. Van egy kis tiszta körös fábol

álló erdeje, a' lakóssal né^y házon kívül R fomátus

Magyarok, a* falú közepén Templomok, melly a' fel-

lyebb nevezett tóval körűl vétetik, birtokossa! Gráf

Barkócziak, Isaák , Czaró- Fogarassy , Motv«y , Mán-

dy ., Domahidy nemzetségek. Borzova felé van egy lá

baihatatlan kerek lápja is a* szántó földek ' közö t , a*

közepe tiszta , hajókon járnak oda. és fürdenek , a' vi

ze köszvény ellen haszjiálnj mondatik-

§. 21i. Kis-Szekeres falú, földes Urai: Domahj-

dy Jóaef, Pongrácz László, Morvay Jósef, és Foga-

rassy Imre özvegyei, Isaák Gáspár, és Sámuel, Ajtay

Károly, Osváth Pál, és Mándiak, jó kövér földgye, d*

a' határa nagy részint gazos , kaszálója sem igen bo,

erdeje meglehetos, lakóssai mind Reformátusok, Pap-

jok helyben, ko Templomok.

Ezen két helységrőr e' következend0 levelekre a-

kadtunk :

Régenten a' Zekeresíy nemzetség bírta.

i359. Zekeressy Tamás, litván , László, és Lu

kács , Lászlónak fiai határái megkiUömbtíztették Ker-

mechétol, mellyet Gyarmathy János, Jánosnak fia bírt.

1 376. Keutchey János. is bírt benne.

1379. Zekeressy Ferencz Tamásnak, és Miklós Ist

vánnak fiai ,

1 383. 1404. Keulchey János, Istvá>» é& Oiencs

birtQJcossai említetnek,



i:f24. Odmánhidy György, és Üászló elfoglalták.

. Fülpessy Mihálynak ,

146o. Károlyi Jánosnak, Andrásnak, Mihálynak,
•és Lászlónak ,

1481. Maqjithnak, Kömerey Mihály feleségének,

K ; istina , és Ág'orha Icányinak benne rész] Királyi ado

mánnyal adatou.

1487. Zekeres , és 'Sarollyán helységeknek villon

gásban lévo halári eligazítanak -Kölchéy Farkas, Ta

más, faornemisza Bóldi'sár, Kölchey jakab, és testvér-

jei , Margith aszszuny , Kömerey Mihály özvegye, és

Czégt'-nyi Háiint részére , kik akkor Zekerest bírták.

1496, Ujhelyi László, Agotha Scepessy László fe*

lesége Nagy- Szekeresen ,

1607. Zóltán János Nagy - Szekeresen ,

i5iő. Czégényi Kende Péter Kis - Szekeresen ,

i5i6. Báthory András Nagy • Zekeresen , kiki egy

készbe Királyt adomány mellett béiktatattak.

»5i8. Werbewczy István Királyi Személyes Nagy-

en a' maga 'részét Perényi Istvánnal, és felesé

gével Frangepán Isotháv«l a' Dobronyi Uradalomért

eltserélte a' Jáüzai Konvent előtt.

152o. Báthory András, Ország Ferencz , és Imre

Nagy - Zekeresen Királyi adománnyal részt nyertek.

1524. Béltheki Drágffy János Nagy- és Kis - Zeke

k-est , Királyi adománnyal a' Rosályi Uradalomhoz tsa-

tolta.

1644. Muchey Pálnak, Nagyváty Jánosnak, és

Rács Miklósnak Nagy • Zekeresen ,

156i. Fekete Balog Jánosnak , máskép Kelemenír-

«ek Nagy - Zökeresea Királyi adomány mellett rész a-

aátott.

1-555.



i555. Kún László , Imre, Miklós, János, Domo

kos, és Péter a' Rosályi Uradalomhoz Nagy- és Kis«

Szekerest felkérték, a' kikitek az itt való Templomba

vólt *' temet0 boltjok, mellynek az homlokán vagyon

most-is a' Kún nemzetség Czimere.

1576. A* Rosályi Kún Nemesek, a' Majlissi Ne-

mesekkel Kis-Zekeres mellett fekvő Udndi pusztát ma

gok között felosztották.

1677. Pongrácz 'Sígmondnak, és Kubinyi László^

nak,

1578- Kórodi Ispán Istvánnak,

163o. Mosdossy Imrének Nagy - Zekeresen rész;

Királyi adománnyal adatott.

. Tanú vallatás tétetett a' Sarollyán, és Nagy.

Szekeres között iekvő peres erd0k eránt.

1 638. Mosdossy Imre, Zuhay Mátyás, Gáspár, és

Anna, ez előtt Becsky László , akkor pedig Bilkei Lip-

csey Gergely felesége Nagy- Zekeresnek felébe Királyi

adomány mellett béiktattattak.

1642. Kölchey Péter , és 'Sigmond Nagy-Zekeresi

birtokokba új Királyi adomány mellett megerősítettek.

Az után Nagy - Zekeresnek egy részét Kende Gá«

bar bírta, de azt

16i72. hívségtelensége által elvesztvén , Gróf Zin"

zendortí' Hadi Vezérnek adatott, a' ki a' Gégü pataká

nak partyán egy tsinos kastélyt épített , erröl Báró du

Járdáira szállott , a' kastély elpusztúlván , most már

tsak a' helye látszatig.

1717. Ezen helység-ií a* Tatárok által feldúlatott,

a* mint a' Templomnak ezen reá irása mútattya:

M Romlást, veszedelmet, égetést, rablást, ez helyben,

„ és az Isten Házában szörnyű égetést tűzzel a' Po,-

„ gány Tatárság elkövetett, kik által Isten az ő harag



„ ját elhozta az S népére az 1717- Eszt. Augu'tusnak

„ utőlsó hetlb 1i ' mellyet- is jövendő maradékliknak

„ emlékezetekre feljegyzett az akkori időben Istent

t) Isten népével szolgáló Nemes Na*y • Szekere.si , és

„ Nemes Zsarollyányi Ekklésiáuak Prédikátora Gódeley

M lslv;í.<, a' ki-is ku'ánnya : légyen békessége e' Ház-

„ nak , és az Isten népének mind örökké. Amen.

§. 212. Darnó , mivel régenten Szászok lakták,

Sznhssának , most Szaksza • Darn&nak neveztetik,

i\:ajy.-i'- falú, földes Urai. Iiaak Gáspár, kinek itt

litkó háza, és Sámuel, Pongrátz Lá'zló, Morvay Jó-

scf, Czáró - Fogarassy imréné, Osváth László, Szé-

k-ly l.-t -'án , és Jósef, haiárbéli Töldgyei három nyo.

másra, ha trágyáztatnak , mindenféle gabonát terem

nek, de a' Szamo? vizének árja sokszor elboríttya,

belső gyümoltsös kertyei , Szitas nevezetű tilalmas er

deje, lakóssai (leformátusok. Femplo njok fábol készült,

mostani. Prédikátiruk Nánássy Mihály, 29. házbol all,

9. Nemes eiuber-is lakik itten, piatzozása Szaihinár ,

és Károly.

1453. Újhelyi Péternek ezen helységnek fele Kirá

lyi adománnyal adatott.

1476. A* Rosáli Kun, és Majtiísy nemzetségek

Da'-nó mellett fekvo Sopsatelehe pu«ztát magok között

. felosztották.

i5-2 j.. Béltheki Drágffy János egész helységbe Ki

rályi adomány mellett béiktattatott.

i569. Rlesser Andrásnak, és Salgay Bálintnak

benne réáz jószág adatott.

§, a i 3. Kis - Namény Magyar falú, a' határjának

egy rés'ze gazos, a' l^ztája jó búzát, árpát, zabjt ,

tr-nge it, k vált lencsét, és borsót terem, kaszálóji

jók, van tölgyes derék erdeje, mellyi:t nagy vidék

sz'kott használm. Van pusztája -is mellyet Kiesének

neveznek A* lakósok Retbrmáta valláson lévok, hely-

ben Prédikátorok ' és kóboi épúltt Templomok. Bir

tokos-



tokossai: Ajíay, Domahidy , Recsky, Kölchey, é»

Nemesek.

1425. Határi Csáholcztol, és Kiesétöl megkúlöm-

boztettek , Rosáli Kún Miklós , és Mathuchyaay Do

mokos bírtak.

1436, 1462. Báthory Andrásnak , Istvánnak, Lász

lónak, Pálnak , és Miklósnak benne rész jószág ,

1324. Béltheki Drágffy Jánosnak a' Rosályi Ura-

dalommal egész helység,

1627. Dorcsányi Péternek öt telek ,

i585. Lónyay Istvánnak rész jószág,

16 1 4- Macskássy Mihálynak egy része,

1640. Némethy Pálnak három telek,

1744. Gróf Teleky Mihálynak benne rész Királyi

adománnyal adatott.

§. 214. Vámos- Oroszt falú, Vámos elo ney.ít

onnét vette : hogy a' helységaek éjszak felöl való vé

gén egy Tapolnak nevezetű patáka vagyon , melly a*

Túr vizétöl szokott megáradni, ezen patakon felállítta-

tott hídtol régenten vám szedetett, és azért a' hety-

ség-is l/ámas- Qroszinak neveztetett.

" ' • ''

A' határjának nagyobb része fekete vályog, kevés

része sárga homokos nehéz munkájú , többnyire tiszta

búzával szoktáfc vetni, dó mégtérini a' zabot, és ten-

gerit-is, jó széna termo kaszálóji, a' Tisza, Szamot,

és Túr vizeiröl kiönteni szokott árvizek ollykpr kárt

tesznek V lakósoknak , hanem tűzi fájok bőven vagyon.

Az Uraság erdejét Jó bereknek, a* nevendéket Kös ér

dőnek , a' régibbet Bagoj erdőnek nevezik. A' lakó-

sok Mágyarok, Reformáta vallást tartók, régi téglábol

épfiltt templomok , a' Prédikátor Kábay Ferencz a*

Szathmári vidéknek Esperestye , 12. Nemes ember , 'és

• 44. télkes gazda lakik ezen helységbe.
' ' -



A* Földes Urak közzúl itt laknak Thólriay Ferencz,

et Lajos , külső földes Urak, Domuhiüy Jós«t', Szenyi-

czei Gáspár , István, Culácsy Gábor, Isaák Gáspár,

'? ián ily , és Apáthy 'Sigmond. Piattzok Szathmár , *i

Károly.

Régenten az Orozy nemzetség bírta, mellybol sok

Jeles Királyi emberek olvastatnak a' régi béiktató le

velekben. Hanem

14.9- Ezen helységnek egy része Báthory István.

nák, és Benedeknek Királyi adománnyal adatott.

- /

1425. Határjái Csáholoztol irtegkülömböztettek.

1436. Báthory István ,

1462. Báthory András, László, Pál, és Miklós

részeiknék birtokában iíj Királyi adomány mellett meg

erössítettek.

1471. Egy részét Kusalyi .Takch István bírta, ki-
•nek a' sertésseit Helele , Pán Andrásnak Tiszttye Vá

riba elhajtatta.

, f

1524. Drágffy János ezen hrfíységbe Királyi ado-

nuiny mellett béiktattatott.

1609. Macskássy Mihálynak,

1 662. Némethy Jánosnak- is benne rész adatott.

1633. Bethlen István, és Péter egész helységbe

béiktattattak.

§. ai5. Csaholoz Magyar falú, földes Urai : Dar-.

vay , Morvay Gáspár,. Domahidy, Ajtay, Kállay, Végh,

Hadrióczy, Dávid Urak, lakóssai Reformátusok, kiknek

Papjok, és k0böl épűttt Templomok, fekszik Túr vi

zéhez közéi , szántó földgyei három nyomásra vannak

'felosztva, mellyek trágyázással mindenféle gabonát bo

ven , réttyei hasznos szánát termenek, fája épületre,

'é5 'tüzelésre, makkolása^ legeilője.
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1419 Báthory litván, és Benedek Királyi adomány

melleit benne rész jószágot nyertek.

4t 1425. (Tatárjai Ricse , és Na.nény felé 'Sigmoncl

Királynak parantiolattya mellett megjárattak. Földe*

Urai voltak akkor, tíailiory istván, Komáli Kún Miklos,

és Jakab, 'vtadui hynay Domokos t ét v|ikló-. Király

enibáiei : Nagynak neveztetett TyukoJy András, KapuU

thi -\nJrás, é.« Cier'Hy, >íáttráily .j i ios. Fylpy-iy Mikii)?,

Nykulay János. Zele Mihály, Cházáry György, Nagy.

nak neveztetett IJersy György, kik közzűl fyukoJy

Nagy Antirá* a' Leleszi koove.iinek bizony ságával Be-.

neJek Pappal , az un Konvent Egyháza Énekl0je Kar

jának Igazgatójával, Olajba föit Sz. János napján kezd.

véi, határosuknak j le.ilétekbe Chaholcznak határit

Ryche Váradi Püspökségnek helységétöl e'képpen kii-

lömböztették meg: „ hugy dél felöl kc/.dvén a' szárító

M föld k között Gymszomoga erdő mellett fold hányas-

n bol fő határ jelt állítottak, az után éjszak leké keve-

n set menvén az Ország úttya mellett Kxztere;cut er-

„ dot elhaladván a' szántó t'tlde]r ir:k ilonbos részén

„ régi határ jelre aktdván mellék fekvő hányást, és

„ megint tovább éj-zak felé sííntó fól lek között bal.

., lagván , azoknak végén Kerekrakattrct helyen i'ij-

n jabb határ hányást földböl . '» egy d-irabon kereng.

>M »én , Kalna- Buk^r mellett egy tölgy ía alatt ismét

n határ jelelést, végezetre keves menést té^én, fr'or-

„ nctsgyakra nevezetű hely mellett két régi határ jel.

n re akadván, melléjek megint két derék határ jelekéi

„ hányattak, é< ottan Chahó/cz helységnek hatarit

„ Nomyn helységnek határa éi-deklette. Tovább JVo-

,, maritol úgy mesgyéMték . el • hogy nap kelettol kezd.

,, vén a' rakottyás hely mellett, melly Formasrakat-

„ tyánatt neveztetik , ottan megint fő határ jelet föld

n há'iyásbol felemelték, az után nap keletre menvén ,

„ és Kakthon nevezetű erd0t elliagyván, f)omanku&

n földe nevezetű helyen közben fekvő határ jelet föld-

„ bői, és megint éjszak felé fordúltán a" földeknek

„ dombos részén határ hányást, végre nap kelet felé

M mendegelvén , az ottan lévő erdőbe egy tölgy fát k?-

M reszt formára m gj-gyezték, de m-g tová'ib indúl vái,

-. Bogár • Pataka forrásra akaduk , 's mellette mf>s;int

„föld
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-„ fold hányást, és tovább az erd0be keveset kereng-

„ vén, az út mellett gyepes határ jelet tettek, 's tovább

„ Muythpathaka erdőhez járúltak , a' hol hasonlókép-

„ pen gyepes hányást, utollyára azon erdőbe napkelet

M felé iparkodván jöttek a' Sárvyze folyóhoz , és ot-

„ tan fö határ hányást .állítottak fel, és így elvégezvén

n a' határ jarást , &' felül írtt határ jelelések, és meg

„ külömböztetések szerint fellyebb írtt Nomyn, és Chtt-

„ holcz helységeit említett Báthory István, Rosáli Kún

M László, és Jakab, azon kívül Domokos, és Miklós,

„ Mathuchynay Miklós .fiainak, az őket illető jússal

„ által adták, és béiktatták őket' örökre, senki fllent

„ nem mondván. Költt azon béiktatásnak s5. napján,

w 1423. Eszi. "

1436. Báthory István maga birtokába új Királyi

adomány mellett megerössíttetett.

1462. Ezen Királyi adomány Báthory Andrásra ,

Lászlóra , Pálra , és Miklósra kiterjesztetett.

i524. Drágffy János ezen helységbe béiktattatott.

1 583. Kún György, és felesége Ziny Borbála ré.

szeiket új Királyi adománnyal felkérték.

i65a. Kún István birtokát, és a' Thűr vizén épí

tett malmát megint új Királyi adomány levéllet meg

erössítette.

A' fellyebb írtt határ járó , '» több más Ok-Leve

lekben gyakran elé fordúl Nagynak nevezete, mellyet

a' Magyar eleink nem tsak azokra ruházták, kik külö

nös termettel a' többieket felül haladták, de a' kik vi

téz tetteikkel , 's a' Hazának egyéb szolgálattyában - i»

megkülömböztették magokat.

§. 216. Riote Magyar fald, Gróf Barkóczy Ferencz,

és János bírják, mind Reformátusok lakják, kiknek

helyben Papjok, Templomok, környös körül gazos, re-

Jcetyés , ét mak termo erdőkkel van körül véve , sok

posványos helyei, kevés tiszta kaszálói, és szántó föld

gyei



gyei vannak, irtellyek mindenféle vetemérty mrfgót kö

zépszerűen teremnek.

127i. Receknek neveztetett , és V. István Király

Ábrámnak, Pomth Gróf fiának, Cháholiak elejének a-

jándéko/.ta.

ia8i. László Király Abrámnak fiát Pétert birtoká

ban megerősítette, a' mint Cháholynak leírásában elé-

adiiík.

14f5. A* Várad! Püspökségnek Szent Egyházához

tartozott , és határi Naménytol t és Chahólcztol meg-

külömböziettek.

i56o. Radák Andrásnak benne rész,

161i. Mclith Péternek, és feleségének Zokolyi Ér.

sébethnek, Várday Katalinnak, tfyáry Pál özvegyének,

é« Tnelegdy Annának egész helység Királyi adomát*

nyal adatott.

§. 217. futtád Magyar falú, birtokossa! nagyobb

részébe Kölcsey Bálint, György-, és Kölesei Kende

Pál maradéki, mint hogy a' Kölesei Uradalomhoz tar-

toaa dó, bírnak azomba benne: Gróf BaVkóczy JFerencz,

é« János, Nagyiday Jósef, Baka Mihály , és Imre, Lu-

by Károly özvegye, Mándy, Tarpay , és több Nemes

ség , a^' határának nap nyűgöt felöl való része agya

gos , a' n.ip kelet felöl való része homokos, tiszta bú

zát, kétszerest, zabot, és tengerit terem, kaszálói bov-

séggel^hasznos szénát adnak, f? napnyugotti részét a'

Túr, .Tisza, ée Szamosbol ki jönni szokott árvizek el

szokták lepni, a1 lakósok Reformátusok , TeaiplomjoJc

fábol épüht, mostani Prédikátorok Balajty Mihály,

vannak tilal.nas erdeik- Káinok, Patak -Kös, Gábor

nak, é% Darvas nevezetüek, azért tűz , és épületre

való fajok, piattza Oebreczen, Szathmár, Károly.

A' mi t a' Kölehei Uradalomhoz, úgy Kölchey

nemzetséghez tartozott régenten egésviszen ; hanem
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148i. M.aígithnak , Kömerey Mihály feleségének,

és az ö kányinak Kristinának , és Ágothánajc,

1406. Ujhelyi Lászlónak, és Ágothának , Szepes-

sy Lásálb feleségének,

i5o7. Zóltán Bánosnak benne rész jószág Királyi

adománnyal adatott.

1618. Werbeuczy István Királyi Személyes, ma

ga részét Perényi Istvánnal a' Dobronyai jószágért ei-

tserélte.

162o. Báthory András, Gúthi Ország Ferencz, és

Ilnre némely részét Királyi adománnyal felkérték.

1644. Muchey Pálnak, Nagyváthy Jánosnak, Rátz

Miklósnak benne rész adatott.

i561. Fekete Balog Jánosnak, máskép Boronyai

Kelenít'nflinek,

1677. Kubinyi Lászlónak, és Pongrácz 'őigroond-

i594- Wukityevich Istvánnak liasonlóképppn ,

1642. Kölchey Péter, 's 'Sigmond benne új Kirá

lyi adománnyal megerössítettek.

J. 218. Kölese falú, szigeth formára, mivel a'

folyó vize , és abbol ki-szakadó Eszteró körül follyák,

a' Kölchei Uradalomnak ffe' helye. A' határa elég tá

gas, nagyobb rész* sárga agyagos, kevés része homo

kos , búzát, kétszerest, tengerit, zabot jol terem.

Réttyei sással, 's vadabb füvekkel elegyes szénát ad

nak, mivel azokat az árvizek ellepik, mind tűzi, mind

épületre való fája boven van. Erdeje Nagy-Sz'eg ne

vezetű, makkot termo tölgy fát nevel. Van az Ura-

eágnak-is különös tilalmas erdeje, van a' helységnék

egy székes malma-is három pár kőre, az Urasággal

közös. Az Eszteró vizén épített hidakon vám üzf.cletik.

Földes Urai : lyJlescy Lajos, Kölusei György tnaraeté

ki,



ki Csicseri' Ormos Péter, Gábor, és Ábráhám, Nagy-

' l^ef Ecrv György, Uketyevich Jósef a' hely-^
i San°ífk«ÍTciatyi.S 'földes urai: Kölesei Kende

Pál, lllósvay Uszló, Kölchey Péter, Csoba maradé

kok és Lukácsy Ferencz, 10. Nemes ,eatbei* 60 tel-

ke í eazda lakik a' helységbe. Lakóssal Magyarok,

többnvüe Reformáta vallást tartók. Templomok tegla-

boi L termés köböl épíütt , mellyben ez a' «a ira.

Ulá tatik: „ .§46. Eszt. 28. Septemb. felépítette Nem-

zeíes é* -Mes Ráthy Judith Aszszony, Nemze'.es ,

M és Jeles Kölcsey György ájtatos , és hív társa. Ltan.

Savan írva Sz. Pál Korinlh. írH leveléböl 6. Rész. 16.

vers Alatta: per me Michaelem Hermán <*cgmm t

a' ki kétség kívül akkori Prédikátor vala. Mostam

Prédikátorok Törós Bálint. Tíz Luther.ua vallast tar-

ió Tót gazda-i. van a' helységbe, kik Nagy Karolyba

áldozni egyébkor a' Református Templomba jarnak,

AzoTkttül három Római Katohkus és három Zs.do.

Piattza Tisza- Ujlak, Szathmár, és Károly.

Rércnten Kulchnafc neveztetett, és még a' Magya-

rok Pannoniába lett utólsó béjövetelétöl mostan.g v.rag-

zó Kukhey nemzetség bírta. Származik ez edes ha

zánkat elfoglaló Ónud Vezértol, « ,Eíe attyától , ki-

Sí (a'mint§Béla Királynak nevetlen író Deákjaö. Resz

ben írja) jön- le a' Kulchey nemzetség.

1362. Mid0n Nemes Kulchey János, Jakab, An

drás Mihály, és Miklós Mesterek, Kulchey öienes-

nek fiaVazon hatalmaskodásért : hogy Dománhidy M k-

"ói. Miklósnak fiát meg ölték, Vkurytov és Btff'

tudj* egész helységeiket, és Macha helységnek felét

még ölefett Dománhidy Miklós fiainak , és ".komnak

tökösön által adták, már ezekröl . és Kulch he ysé--

gekröl adatott Béla Király adomány, levelének emléke,

zete vagyon,, a' mint Okóritónak leírásában láttuk.

1376. Kulchey András i Dienesnek , és János Ja

kabnak fiat Királyi paraatsolat mellett határit jaratták-

i38z. Mária Királyné parantsolta: hogy Kulchejr

l»lván, és György, Jánosnak Dienes fiának fiai , és

Kül-

l



Kiilchey János , Jakabnak fia azon ellent mondások

nak okát adgyák , mtllyet Baktay Barnabás, Péter fia-

hali Baktai helységben , Bereg Vármegyében lév0ben

lett béiktatá»ánának alkalmatosságával teuek.

Nevezetes ezen parantsolathan : hogy Kulcheiek

F0-Nemeseknek ( Praenobiles) a' Királyné nagyobb

petséttye pedig Felségesnek ( Majestaticum ) nevezte.

tik.

1438. Fylpessy Mihálynak Kölesén rész adatott.

Azon Eszt. Tanú vallatás tétetett: hogy Kitlch.

Ztgh nevezetű fordúló Zanius vize mellett Kulchei

helységhez tartozik.

148i. Margithnak, Kömerey Mihály feleségének,

Kristina , 's Ágotha leányinak ,

1496. Újhelyi Lászlónak, és Ágothának Scepessy

Lás/.ló hitvesiének resz Kölesén adatott.

1515. Czégényi Kende Péter egy részébe,

1516. Báthory András más réfzébe Királyi adoi

irány mellett béikiattatott. Ellenne mondván u' Kői'

chey nemzetség ,

i5i8. Werbeuczy István Mester Királyi Személyes

a* maga Kölchei részét Perényi Istvánnal , és feleségé

vel Frangepán Isothaval a' Dobronyay Uradalomért

eltserélte.

1520. Báthory Andrásnak, Gűthi Ország Ferencz*

nek , és Imrének benne Királyi adománnyal rész jószág

adatott. ;

1526. Itten neveztetett Ország Ferencz II. Lajos

Királynak Fő-Kamarássa vele egygyütt Mohácsnál el*

esett. imre pedig Ferdinánd Királynak Fö-Ajióuáilója

vólu



i554. Phylpessy Mihálynak Kulchey András. KuJ-

ebén lévci rész, jószágát 7o. fiuom aranyba elzálpgoeí-

totta a' Váradi Káptalan elott.

'

i56i. Fekete Balog János,

1.57i. Zalai, máskép Sárkány Sjmpn , és feleség*

Kölchey Borbála ,

1577. Pongrácz 'Sigmond, és Kubinyi László benne

részt Királyi adománnyal nyertek.

' . i5§o. Thardi Vörös Orbán a' Magyar lovasságnak

Kapitánnya, nékíe Gróf Báthory István által bévaHott,

egy Nemes ülésbe, 8. telekbe, és a* vám részbe Kirá

lyi jóvá hagyással béiktattatott ; Az iktató levél e'ki'p-

pen vagyon Magyarúl: ,, i59i. Executio facta est 8.

„ die Augusti. Ego Petrus Szegedy Presbyter Cou-

„ ventus Ecclesiae S. Crucis de Lelesz, homoque Re-

„ gius Franciscus Darahy de eadem Darah, mentünk

„ mi Keölcbében , ki Zathmdr Vármegyieben vagyon ,

M az inelly jószágot Báthory István Urunk eo Nagysá-

n ga a.dott vólt Vörös Orbán Uramnak, eö Feölsége

„ meg confirmálta fiúrol fiúra, leányrol leányra,

„ és úgy jámbor zolgáljattyáért, és az levélben

„ írtt 160o. flor. vallotta. Az eö Feölségbe Consessus-

„ sa mellet iktattyuk-bé Keölchei Udvarházába, £s

n jobbágyinak birodalmába. Vicini Nobiles Franciscus

„ Kölchey, Petrus Kende de Cheke, alias de Kölche.

„ 's a' t.

i633. Némethy Jánosnak rész benne Királyi ad«-

mánnyal adatott.

1642. Kölchey Péter, és 'Sigraond birtokokban iíj

Királyi adomány mellett megerossítettek.

' f

A' Kőlchty nemzetség valóban egy régi nem Ma

gyar Országba. Eredetét veszi Onud Vezérnek ma

radékától Kach Ábrahámtól , a' ki IV. Béla Király ide

jében igen nevezetes ember vélt*

<35a.



í352. Maradéki Mestereknek neveztetnek , melly

Czim abban az időben Nagy emberéké vólt.

i38a. Mária Királyné-is (mint fellyebb ) őket IFo-

Nemeseknek nevezi.

A' Kende Nemzetség -is , a' melly &' Kelekeivel

egy eredetű > ezen helységrúl Czimeztetik , sok jeles

férjfiakat adott a' Hazának, és ezen Megyének, kiket

az Al-lspányok, és a' Kövesek Lajstromában I. Rész.

elészámláltunk. De még ezekre akadtunk:

i5o5. Kende Miklós vólt Szabáchi Bán. Práy ÍV.

Rész. 3i3. lap.

16o5. Kende Tamás vólt a* Magyár Lovasságnak Ve-

zére. A' Vármegye Levél Tárában találtatik Zaluzovszky

Péternek Skolai Hadi Rendtartónak hozzája ( Thomae

Kindy de Kolcae ) írott levele , melly által közli vele

a' Lengyel Tanátsnak ., és III. 'Sigmond Királynak pa-

tantsolattyát : „ hogy a' Lengyel , és Kozák katonák-

„ nak a' Császári Tábornál szolgálatot felválalni nem

„ szabad. 'J

16?5. Kende Gábor elpártolt ugyan a' törvényes

Királlyának hívségétöl , de helyre hozta. Mert a' Vár

megye Levél Tárában vagyon Kollonich Leopold Püs

pöknek Németül írott Levele Gróf Strassoldó Fő-Strá-

zsa Mesterhez : „ hogy Ö Felsége három Kendéjék élet-

„ tyéiiek megkegyelmezett, és &' jószágaikat viszsza

., adgya, hogy oket azon vallásban, mellyet követni

tl akarnak, meg nem háboríttya, hogy Szathmár vá^

„ rossának külső Várossán nékiek lakást enged , és a'

n párt ütőknek minden üldözései ellen őket a' nevezett

t} Fő-Stzrázsa - Mester védelmezni köteles. rt

i6Öi. Kende Ádám Szathmár Vármegyei Fel - Is-

pány vólt az Országnak biztossá az Erdélyi határok fe

lé 23. Törv. Tzik.

1745. Kende János Tartománybéli Biztos a' Ji»

szán túl való kerületben ,

H 1800.



' 180o. Kende László Váradi Kanonok, és Zeer-Mo-

nostori Apátúr. Ez építette a' Fejér - Gyarmathi Tem-

plomot.

'§ 219. Tisza- Kórod falú , éjszakrol a' Tisza vize

válasziya Beregh Vármegyétöl. Határának' a' földgye

egy részint íárga agyagos, más részint homokos, bú

zát, kétszerest, zabot, tengerit terem, de &' Túr, és

Tisza vizének árjai járják , kaszáló helye bővebben

van, kenyeikben szép alma, és szilva gyümöitsössei ,

ímellyeket a' Tiszán széjjel hordanak , és pénzért • is

szoktak kórmányosságot gyakorolni. Piattzok lUza-Uj-

lak, és Károly, 112. telkes gazda, közeitek 56. Ne

mes lakik, két Római Katolikuson kiviül a' többi Re-

formáta vallást tartó Magyar, régi Templomok, 's tor-

nvok köböl épült. Prédikátorok Csengery Pál. Leg

többet bírnak benne Kölesei Kende Pál maradék', azon

kívül Gróf Rhédey Lajoí, Kende László, Bay György,

Bessenyey Lajos , Jármy Sára Kölchey Bálintné, Ken

de János , Uketyevich Jósef , Csiszár, bent lakos Urak:

Sánta Antal, Nyeviczkey László, és Tholnay Ferencz.

Régenten a' Rosályi Uradalomhoz tartozott, a*

mint kitetszik azon jegyzésböl , melly Rosálynak leírá

sában elé fog adatni , 's melly ezerént

1445. Kusalyi Jakchy Mihály annak birtokában lé

pett , 's a' hol Kórod helysége-is neveztetik.

i55o. A' Rosályi Uradalom egészszen a' Ro?ályi

Kúnokra szállott. Ktín Annát Barkóczy László házas

társúl vette, annak Oa vólt Barkóczy János, 'SigTíCiiri

unokája, ennek leánya Barkóczy Mária , Kende Mihá'y

felesége, és ez után nagyobb részéi Kende Urak bír-

ják.

§. 22o. Csécse Magyar falú , földes Ura. nagyobb

részében Kölesei Kende Ura^ág , a' többiben: Császy

Jósef, Gróf Barkóczy János. Dózsa Imre, "Horváth Jó

sef, Mezádszky Istvan, és Kis nemzetség. Határának

egy része sárga agyag, »' Tisza mellett homokos, bú

gat, gabonát közép szerűen megterem t kaszáloja szűk,

de
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de hasznos szénát ;id , erdeje nínts, hatym &' Kölesei

Uradalomhoz tartozván, fája or.nét adatik , 32. húgbol

álló Református lakóssainak fából készült Templomjuk,

mostani Prédikátorok Székely János , &' ház', kerteken,

és mezőben almás , szilfás gyümöltsösseik jó hasznok-

fa vannak, Tisza-Újlakon, Váriba, és Bercgszázon pia-

tzozások , a* Tisza partyán lévén tizeiéiért kormányos-

soknak szoktak járni.

1481. Margithnak Kömerey Mihály feleségének,

1496. Újhelyi Lászlónak ^ és Agothántik Sze^essy

László hiivessének,

. Zóltán Jánosnak ^

. i516. Báthory Andrásnak benne rész jószág Kirá

lyi adománnyal adatott.

15i8. Werboczy István Királyi Személyes , és az

o fiai Ferencz, Péter, Janos, és Imre Csécsei rész jó-

szagokat Perenyi István Fő-AsztaJnokkal , és az a fele

ségével Isothával , Segniai Gróf Frenge pán Bemárd

leányával Dobrönya vári Uradalomért több jószágival

ehserélték a' Jászai Konvent előtt. ,

i5zo. Báthory Andrásnak, Gúthi Ország Imrének,,

és Ferencznek,

1844. Muchey Pálnak, Nagyváthi Jánosnak , és

Hácz Miklósnak ,

157i. Zalay, máskép Sárkány Simonnak, és fele-

ségének Kolchey Borbálának,

1 5912. Thardi Vörös Orbánnak Magyar lovasság

Vezérének benne rész jószág adatott.

1 583. Határai jTisza- Kórod felé járattak.

1642. Kolchey Péternek, és 'Sigmondnak Királyi

adománnyal adatott.

§. 22i. Milota falú, a' határának nagyobb része

fekete nyirok , nehéz szántású , némely része a* Ti«ra

' Ka



felöl holhokos-, házát, tengerit; zabott, kaszálója ke

vés, de jó szénát terem. A' Tisza mellet vaunak al

más , szilvás gyümöltsössei, de a' Tisza áija gyakran

a' határát elönti , 100- helyes gazda lakik benn-*, Ma

gyar, és Reformáta vallást tartó , két Oroszon kívül ,'

lö. Nemes közöitök, téglábol, és termés köböl újjon-

nan épi'ilu Templomok , piattza Tisza - Ujlak, és Szath-

már. Kölchey Gáspár, és László laknak benne, bír

nak még: Gróf Barkóczy Ferencz, és János, Gróf

Rhédey Lajos, Jármy Sára, Kölcsey Bálintné . Báró

Perényi Antal , Lipcsey Jósef, Ormos Péter , Uketye-

vich Jóíef, Sánta, Nagyiday Josef, Vásárhelyi 'őig-

mond, és Josef, Pap, Bartha Nemesek.

Régenten a' Kölchey nemzetség bírta egészszen ,

hanem idővel Királyi adománnyal lobben részenként

felkérték, ügy mint:

1481. Margith Kömerey Mihály! felesége.

1496. Ágotha Scepessy László hitvesse , és Újhe

lyi László.

i Só7. Zoltán János ,

1515. Czégényi Kende Péter.

1516. Báthory András, ellene mondván a' Köl

chey nemzetség.

i5i8. Werbewczy István itten -ií részét Perényi

Istvánnal a* Dobronyi Uradalomért eltserélte.

i5zo. Báthory András, Gúthi Ország Fcrencz,

és Imre, ,,

1644. Muchey Pál, Nagyváty János, é» Rácz

Miklós,

i561. Fekete Balogh Jánós, máskép Kelemenffy,

1677. Kubinyi László, és Pongrácz 'áigtótnd ,

löya.



a. Thardi Vörös Orbán részeibe béiktattattak.

1642. Kölchey Péter, és 'Sigmond birtokokban új

Királyi adománnyal megerossítettek. ,,

§. 222. Tisza -Becs, Magyar falú, birtokossa!:

Borbély György, Morvay Jósef özvegye, Lövey Gá

bor, Pál, György, Bay György, Buttkay Mihály,

Gróf Károlyi hát, Ujhelyi Jósef, Gróf Teleky László,

Gróf achönborn , Way Jósef, Fogarassy Imréné /or

mos Borbála, és több számos Nemesség, lakóssai 3.

Orosz, 8 Zsidó, 10o. ház Református , ezeknek ter

més köböl épült régi Templomok , mostani Prédiká

torok Buzinkay Ferencz , közönök 55. Nemes ember,

határbéli földgye mindent megterem, piattza Tisza-

Újlakon közel, legellője tágas, itatója alkalmatos, fája

mind a' kétféle elég, makja - is, réttyeinek egy része

nagyon jó, más része pedig kákas szénát terem , négy

malma helyben, mellyek gátak nélkül forognak, Ba-

tár folyó vize Ugócsa Vármegyétöl hasíttya , Csajká-

soknak Tisza - Ujlakon szoktak béállani, és gyümöl-

tseiket-is hordani a' Tisza vizén, melly. a' napkeleti vé

gén Batár vizét elnyeli.

Mivel Szamos Becs-\s vagyon ezen Vármegyében,

$. 180. a" mellyet a' régi Levelek meg nem külömhöz-

tetnek, ezen két helységröl Hlyen Ok-Leveleket öszve

szedtünk :

i38i. Balk Vajda, és Drágh az 8 testvére Már-

marossi , és Zathmári Ispányok ,• és Oláh János, ha

sonlóképpen az 6 testvérek tanúkat vallattak : hogy

Bolchui János , és László , Jakabnak fiai Becs helység-

nek határán az o réttyeket elfoglalták.

1409. Csáky Györgynek Becs helységnek fele Ki

rályi adománnyal adatott:

1416. Becs helységet János, Demeter, és György

Pányi Ferencznek fiai bírták.

14^7- Becsi rész jószág Kusalyi Jakch Mihálytó!,

és Lászlótol, Istvánnak fiaitol elítéltetett Gachályi Ta

másnak , Tamás fiainak részére.

1470.
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1470. Chathó Gergely a' Becsi rész jószágban bé-

iktattatott. /

i'fTS. Katalinnak, Berzeviczy Zaniszló feleségének

Becs helységben rész jóazág ,

* . *

i.')ii';. Kún Jánosnak hasonlóképpen

. i5ip. A* Diós -Gyori Klastromba lakó Faulinus

fejér Barátoknak egy Nemes Ud/arhely adatott.

Tisza-Becs a' Rosályi Uradalomhoz Kún nem

zetség aűal bíratott.

1 633. Szamos -Becs a' Bélteki Uradalomhoz tar

to utit, éa Prépostváry 'áigmondnak,

1739. Gróf Teleky Mihálynak egész Szamos-Becs

.helysébe Királyi adománnyal adattak.

§. saS. Ussfca f*\á, &' földgye sárga agyagos, ke

rés rétze homokos, búzával, kétszeressel venk, ka-

szálója kevés, de jó szénát terem, a' Határ vize vá-

laizta li£ocí4 Vármegyétöl., és a' szántó földgyeit ár

jával elleni. Van keves tilalmas erdeje, azért tűzi fá.

val más Határokbol élnek, 5o. ház helyes Magyar gaz

da lakia, líeformárus vallásd , 53. közötte Nemes, lég.

láúói rakott új Te nplimok , Prédikátorok Beregszázy

Andrái, piattza Szathmár , és Tisza -Ujlak, de L)e-

hreezenbe-is hordanak fa műszereket. Birtokossal :

Forray Jósef, Márton László , Longer Jósef, Szentpé-

tery 'oigmond , szabó , és több számos Nemesség.

1429. A* Bökényi nemzetség bírta.

1473. Kirvai Tatol Mihálynak, és Dolhay György

nek rész , Batár vizén lévo malommal Királyi ado

mánnyal adatott benne.

1824. Drágífy János egész helységbe, mint a' Ro-

sály'. Uradalomhoz tartozandób~a béiktattatott.

1548.



í5/|.8. Határi Bbkénytől megkülömböztettek.

1559. Rosáli Kún László , Gergely , és István ,

László'iak, más László tiának, a" ki Jtkabnak fia va-

la , fiai, Bessenyey Lampertnek, Gergelynek, és Mik

lósnak , István János fia fiainak, úgy mint Kún Ill0-

nától , ne.vezett Kúti Jakab leányátol született ivadé-

koniiak Uszka helységét leány negyedben örökösön ál

tal adták, fogadván azt-is : hogy a' Tisza -Becsi réven,

és. a' Rosályi hídon Uszkai jobbágyaikat minden vám

fizetés nélkül fogják botsátani.

§. 224. Magos • Ligeth falú, a' határának egy ré

sze sár^a agyagos, más része homokoá , búzát, ten

gerit, árvát, és zabot terem , kaszálója elegendő , és jó

tiszta szénát* ád, szép makkos erdei, úgy jnint : Cier-

Jiöz , Karátson Égre, vagy Felso fürdő. Éjszak! ólda

lába foly a' Ratár vize , m* Ily a' Tisza vizének árjával

az ?gész határt ellepi, 2o. ház helyböl áll, Reformáta

vallást tartó Magyarok lakják, Templomjok fábol, Pré-

•dikátorok Gáthy Gedeon, piactza Tisza-Ujlak, és Szath-

már. Bírja 'esfészszen , és itten lakuk Magosligethi Ha

gara László Kapitány.

Régenten Megyessi Simon Bán bírta, kinek;

az özvegye, István fiának nevével is tana

va^atást tétetett az A.szszony - Pataki , és Felso - Bányai

polgárok ellen: hogy Magos-Ligethi jobbágyit némel-

lyeket halálra sebessítették , egygyet pedig meg öltek.

1^29. Cháholyi Jánosnak, István fiának 'Sigmond

Király ajándékozta, a' hol Magyar - Ligethnek nevez

tetik, Pathó • Házának megkülömbözteté-sére , melly

akkor Magos - Ligethnek ,, és Magos. Martnak nevez*

teteti-

1455. Gödéhyházy Istvánnak Magos • Ligethnek

fele,

14!53. Chathó Gergelynek benne egy rész Királyi

adománnyal adatott.
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1547. Fellyebb többször nevezett Cháholyi leányok

megfiúüdtvan , ezen helységbe bciktattattak.

172o. Pelsoczy Györgynek Ugócsa Vármegye Fő

jegyzőjének Királyi adománnyal adatott, kinek szár

mazását, és élete szerentsétlen kimenetelét Ugócsa Vár

megyének leírásában az &5dik lapon cléadtuk.

ijSa. Gróf Teleky László, és annak felesége Rá

day Eszther az egész helységet felkérték.

1765. Hagara Pálnak, Királyi Tanátsoinak, és

Ugócsa Vármegye Fel-fspánnyának, és Pál fiának Díi

tsö ívlária Theresia Királyné adománnyával adatott :

hogy elő-neveiket-is Magos-Ligetröl címezhessék.

§. 225. Sonkád falú a' Túr vize mellett , szántó

foldgye sárga vályogos tiszta búzával szokták vetni ,

kaszaló helye bővebben vagyon, de szénája vad fiivek

kel elegyes. Három darab erdejé különös , úgy mint :

Túr, Gorqnd, és Éger nevezetű erdok, mak termo,

tölgy fákat nevelnek, a' negyedik erdő Cserköz a^

szomszéd helységekkel közös. A'' Túron négy pár kőre

épült székes malma van a' GrófTeleky Uraságnak. A* la

kósok Magyarok , Reformáta vallást tartók , régi ko

Tcm Viomuk , mostani Prédikátorok Katsó JUajos. Föl

des Urai : Gróf Teleky László , Kállay Péter, Sulyok

Fcrencz, VVay Ádám , Kerekes Mihály, Kürthy György,

Eötvös, Makay, 's több Neinesek, piattza Tisza - Új*

lak, Szathmár, Károly.

14a6. Cháholyi János bírtá, és határát járatta.

1429. Chegyesnek-is neveztetett, a' mint Cháholy-

nak leírásában látni lehet.

1463. Chathó Gergelynek,

1479. Malomvízi Kenderes Jánosnak benne rész

Királyi adománnyal adatott.

4647. Cháholyi Imrének leányi Aijna, és Katalin4

1 568.
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i568. Melith István, Pál, és György, Cháholyi

Annátol született fiúk ,

i569. Sulyok István -is, mint mát Cháholyi An

nától , Péternek leányátol született fiú, meg fiússító Ki-

rályi adomány mellett ezen helységbe béiktattattak.

Ezen Sulyok nemzetség-is jeles hazafiakat adott a*

Szathmári Megyének, kik közzül az I. Részb. sokakat

elé számláltunk ; de még ezen jeles férjfiakat is el nem

mellőzhettük :

1447. Sulyok György vólt a' Budai Ország gyű

lésére Követ , a' hol Hunnyady Jánosnak Buda Vára

által adódott.

1 62i, Sulyok Balás, és István a* Szabácsi Várat

a* Törököknek feladták, és azért számkivettettek , de

az alol felszabadítattak. Balásnak három leányi után

három nevezetes vejei vóltak, úgy mint a' híres Dobó

István , Balassa János , és Bocskáy György. Á ,

Azon Sulyok Balás Nándor - Fejérváron • is táma

dást indított : hogy annak védelmére Báfhory Andrást

bé ne botsássák, a' mint az I. Részb. §. 147- megír

tuk. Még-is II. Lajos Király szabad menet Levelet a-

4ott nékie : „hogy még Cseh Országbol eljövend, ad-

„ dig büntetlen légyen, az után pedig törvényesen.

„ megítéltessen. Budán Sz. Péter, és Pál Ünnepének

„ napja elott 1822. Eszt. „

1628. Sulyok György vólt Pécsi Püspök.

i55z. Sulyok István Temesvárt egygyütt óltalmaz

ta Lossonczy Istvánnal, ét ott a* Törökökre való els0

kiütéskor elesett.

i55z. Sulyok Feren'cz vette Cháholyi Annát házas

társúl.

i56o. Sulyok György a' Jakchy Boldi'sár özve

gyét vette feleségül Ferdinánd Király melleit harlzolván

i56/{. a' Halmi Kastélyban elesett.

1578,



1Í7.5. Sulyok István Békessy Gáspár hadával Er

délybe ment Báthory István ellen.

i5;5. Sulyok Imre vólt Erdélyi Kancellár. Ezt

küHöite Báthory István Bécsbe Makszimilián Király-

h 'Z , és a' Varsói Lengyel Országi gyűlésre, hogy ott

a' Lengyel Koronát- az ő számára sürgesse.

Utánnok a' Leleszi Konventben ezeknek emléke*

zete táláltatikl

1607 Sulyok Balás , iffiabb István, János, és Sán-

dri, idősebb Istvánnak, néhai Ferencz fiának fiai. l'rot.

5o. lap. 24.

Sulyok Sándor, János, és Ferencz , Ist

vánnak fiai. Péter, néhai iffiabb Istvánnak, néhai

idosebb István fiának fia. Prot. 68. lap. i i5.

166o. Sulyck Mária, Báró Barkóczy 'Sigmondnaje

felesége. Nro /ji.

1659. Sulyok Katalin, é-s Krhtina Kún jószágbol

ré ízt nyertek.* 117. Törv. Tzik.

Fellyebb nevezett Kendrys János-is, i/f55. Chá-

holyi (Ilonát, Lászlónak leányát feleségül vette , kitol

lett fia Kenderes Péter, annak fia Kenderes János , a'

ki VKg;tiv Lutza feleségétöl nemzette Kenderes Annát

Beren 1y János hitvessél, ennek leánya vólt Berendy

Magdolna, Kún Domokos felesége, ettöl született Kún.

Sólia , a' ki Segnyey Jánoshoz méne férjhez, ennek Fe-

rencz György , Miklós fiai , Borbála, Anna , Magdolna

leányi.

§. 226. Bot- Palád falú , a* határa néhol sárga a-

gyagos , néhol homokos, búzát, rozsot terem , kaszá-

lóia bővebb , de sásas szénát ád , van Cserkös , és

Éger óldal erdeje, a' Tisza; és IYir vizének árjai sak-

ezor ellepik "az határját, 5o. ház helyböl áll, Reformá-

fa vallást tartó Magyarok lakják, 34. Nemes közöttek,

i , termés köböl" épüli Templomjuk, Prédikátorok

Végh
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Benjámin, piattza Tisza -Újlak, és Szathmár.

Földes Urai: Gróf tfarkóczy Ferencz, és János, Gróf

Teleky László, Kállay Antal, Fülep, Pinkóczy, Tas-

jiády. Kozák, és több Nemesek. . -

§. 227. Kit • Palád falú , határának földgye sárga

agyagos, kemény munkájú, tiszta búzát, és kevés ro

zsot , tengerit, és zabot terem, kaszálója boVen van,

de sá*os. Gróf Teleky Uraságnak a' Túr vizén van két

pár köre jó keresetű székes malma. Vagyon Éger ne-

vezetű erdeje az helységnek, azért tűzi, és épületre

való fája bőven, 5o. ház helyböl áll, közöitök 12. Ne

mes ember, Magyarok lakják, és Reformátusok, píat-

tzok Szathmár., és Tisza- Ujlak. Bírnak a' helységbe:

Gróf Barkóczy Ferenc/, és János, Gróf Teleky László,

a' Gróf Károlyi ház, Kállay Antal, Szerdahelyi Lász-

Jó , Longer Jósef, Taikly Miklós özvegye , Becsky, Tö

rök, Angyalossy, 's több Nemesek.

§. 228. Nagy- Palád falú , V földgye egy 'részról

veres homokos, más részröl fekite agyagos, bú/iát ,

rozsot, tengerit, zabot terem. Kaszáíóji elegend0k,

de egy része sásos, erdeje egy nehány, úgy mint Fe-

jketq víz közi, vagy Vár erdeje, Palád-Hát köz er^o ,

és Túr erdeje. ' Túr vizén három pár kőre Szilágyi

György Úrnak, Batár vizén-is három pár kőre Ujhelyi

J.ósef Úrnak malmai vannak. A' Tisza , Túr , Batár

vízértek árjai a' határát járják. Piattza Szatlnnár , és

Tisza- Ujlak, 92. ház helyes gazda, közötte 3o. Nemes

Református Magyarok lakják, kiknek téglábol, "és ter

més köböl épült régi Templomok, tsak ketiö Római

Katolika hiten lévo. Birtokossal : Gróf Barkóczy Fe

rencz , és János, Gróf Teleky László, Báró Toroczkay

maradékok, Lipcsey Jósef, Matay Ferencz, Pongrácz

László Kapitány, Szakadáty László, Longer Jósef,

Deák János, Keresfcényi János, Nagy 'Sigmond , és

Bornemisza.

Ezen három helységnek vidéke Palágys ágnak -is

neveztetik, mellyekröl ílly' Ok-Levelekre akadtunk:

Régenten &' Cháholyi Uradalomhoz tartozott, a,'

miat Cháholynak leírásában látni lehet.



141o. Chábolyi Dienes, Sebestyénnek fia bírta,

i

14*6. határit járatta.

1453. Kis- Paládnak fele Újhelyi Péternek,

i/fSS.-Gödényházy Istvánnak fele,

). Cható Gergelynek Nagy-Paládbol egy rész,

. Kenderes Jánosnak, Bot -Nagy- és Kis-Pa-

Iádon hasonlóképpen rész Királyi adománnyal adatott.

1545. 1647. 1-568. i569. Cháholyi leányok fiú ággá

tétetvén .<§. 72. ezen három helységbe is béiktattattak.

1569. Gachályi Horváth István -is Nagy - Paládon

Királyi helyben hagyással részt nyert.

§. 229. Tiszta-Berek falú, földes Ura Kis Rhédei

Rhédey Ferencz, szántó mezeje dombos, homokos, ka

szálója bőven vagyon , nevezetes tölgyes erdeje , és

Ée;res , a' hol 8. 9. öles Éger fák nőnek , és a' Tiszán

láboknak széjjel hordainak , lakóssai Reformáta vallást

tartó Magyarok, kiknek koböl épültt Templomok, Pap-

jok van.

Régenten Tífza-Bereknek neveztetett.

István Mihálynak, Tyba fiának fia Tyza-Be.

rek helységét Zathmár Vármegyébe Péter, és Tamás

Mestereknek, Tyba fiainak, 's rokoninak 20o. gyrájért,

mindemket négy forintyával számlálván zálogba vetette

a' Váradi Káptalan elott.

i393. Balk Vajda, és az S testvére Drágh ezen

helység eránt Istvánnal , Megyessi Simon Bán fiával

peceltek

147o. Cható Gergelynek rész jószág benne Kirá

lyi adománnyal adatott.

1406. Elso Remete Sz. Pál Szerzetebéli Remeték

nek vólt itten Klastroma, kiknek Drágflfy Bertalan Kis-

Hódos helységét ajándékozta.

. 23o..



§. a?o. GpcsáJy Magyar falú, birtokossal: Mada-

rassy, Szilágyi, Pap, Egry, Lövey , Sepsy , Lipscey ,

Osváth Lászlóné , és az Ujhelyi Nemzetség, lukóssai

Reformátusok , köböl épített Templomok , a' fi-drle-is

tsupán köböl van felrakva , mázos tse épes toinya, 85.

házbol áll, szépen kiterjedtt hatarja , háioin nyomásra,

tiszta búzát , tengerit , zabot, és híres lencsét terem

bövséggel , erdeje, kaszálója jó, piattza Szaűmiár.

Régenten a' CacJiáfyi nemzetséghez tartnzott ,

mellytöl vette nevezetét Försökje volt Gachal, Eleus

Guth Kelted nemböl való , a' mint ííatbolcs helység

nek leírásában fog bizonyítatni.

142i. Csáky György Székelyek Ispánnya bírta.

1427. Kusali Jakch Mihálytój , ts Lászlótol, Ist

vánnak fiáitol elítéltetett, és Cachály Tamasnak, Ta-

más fiának, mint néhai Gachaly László, Eleus iia ma

radékának oda ítéltetett.

i5o4. Rosáli Kún Jánosnak,

i569. Messer Andrásnak, Salgay Bálintnak rész

jószág,

1659. Gacsáli Horváth Istvánnak benne egy Ne

mes Udvarhely adatott.

i5o5. Gachály György " Szathw ár Vármegye Kül.

döttye volt a' Rákos Mezei Ország gyűlésére.

1507. Ugyan ő a' Királyi Tábla esküdt Bírája

lett.

\. a3 1 . fíosály falú, régenten Nagy- és Kis-Rosály-

ra osztatott, napkelet, és éjszak felöl huszszas apró

homokos dombok, dél felöl sík mező. és a' szép ré

tek mindenfelöl kiessítik, két felé szakasztya a' Húr vi

ze, melly a' falún végig foly, most népetlen, és la-

kóssi kevesen vagynak, mint egy 36 gazda, a' kilc

Magyarok , Oroszok , és Tótok , határa termékeny, i tu-

tye



tye elégséges, erdeje bovön a' tüzelésre , de az épí

tesre Uevés. A' Sár vize az éjszak felöl való részén tsi-

nál egy nagy pósványos lápot, melly a' Szamosnak kiá-

radása idejen halakkal, egyébkor csíkokkal bővelkedik.,

a' közepén van egy kereken földböl tsinált hányás , mint

egy 5o. lépésnyi szélességű , melly az ellenséget kém

lelő hely lehetett. A' helységnek szinte derekán epült

vólt hajdan az azt bíró Uraságnak ékes lakó h»lye,

négy szegeietre , régi vár formára, két emeletre, na

gyobb részint meszszíröl hordatott termés kövekböl, a.z

ÍJ avara , a' mint most-is látszik , nem igen nagy vólt,

az épület nagysága azt elfoglalván, mellynek most már

tsak romladékjait láthatni. Kétség kívül a' RosáJyi Kú

nok építették, mivel, a' mint alább fogjuk látni, i445.

Észt. előtt már fen állott. Körül vólt véve mély sán-

tzokkal, mellyekben körül folyt a' Sár vize, éjszak

felöl egy kert vólt, és ez-is sántzokkal körül vétetett t

napkelet felől-is más kert vólt , és ezt a' Sár vize kö

rül folyta, az Udvar négy szegeletein állottak négy

bástyák , mellyekböl kettő most-is látható , a' többit pe

dig a' háborúk leapasztották. A' Sárnak éjszak felöl

jövő ágának parlyán vóltak hoszszú kő épi'ilelck, mcl-

lytk az Udvarba tartozó Tisztek, és tselédek számára

vóltak épülve. Az Udvarban való béjárás vólt dél fe

löl , a' holott mint egy 12. őlnyi hídon kellett bé

menni, kifelé menvén pedig a' hklon bal kéz felöl ál

lott fen egy Templom, mellynfk kövei innen felszedet

tek idővel, és a' helység közepére ugyan tsak Templom

építietett belölek, fr.elly most-is áll, ezen Templomnak

tornyában máig-is zengenek az utolsó férifi mag nélkül

meg hóit. Kim István által tsináltatott két harangok

ezen felírással : Kún István tsináltatta. Az Urada

lomnak feje vólt, mtlly mitsoda jószágokbol állott? a-

lább megláttyuk. Hogy a' határán a' Törökökkel, Ta.

tárokkal, és- Kurutzokkal kemény tsatázások estek, vi

lágos jelei a' dél felöl való sík mezőn található puska,

és ágyú vas golyobisok. Találtattak a' határán 0-iokletiá-

nus Császár, és más Római, 's Lengyel pénzek-is, mel

ly ek az emlékezetre nézve máig-is megtartattak. Most

a' Kún leáhy ágon lévő ivadékok bírják, úgy mint na

gyobb részét Maroth-egy-házi JVlarothy Ferencz özve

gye, Károly, és Pál a' Várba laknak, a' többit: Ló-

nyay
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nyay Gábor , Surányi István , Becsky , Újhelyi, Po

gány, és RhéiUy jeles nemzetségek.

Legrégibb idoktöl a' Kúnoknak neveztetett Resályi

nemzetség bírta. Már

1291. Rosáli Kiín Grófnak Bere helységnek leírá

sában. '

1^94. Kúnnak neveztetett Pcsálvi Likács "Mesfer

nek enilektzete vagyon azon Ország gyűléséink vég

zeseiben , mellyet a' Magyarok Nikopol.ynál a' Töiő-

kokkel tartatott s/érentsétlen üikózet eiött Budán tar

tottak , és a' melly altal a' se£i delem pénznek bésze-

Jése Ungh , Bereg , és L'gócha Vármegyekben ezen

líosályi Kún Lukácsra bizatoit. Ugócha Vármegye le

írásaban 1. :, lap.

1425. Rosályi Kún Miklós, és Jakab Cháhótcznak,

és Kis-Naménynak leírásában említetnek.

Az Ország Nagygyai közzé számláltatt'ak, mert at

Ország gyűlesének i3y4- Eszt. Levele Lukácsot Mes

ternek nevezi, Istvántíy-is 2i. Könyv, a' Kúnokat Or

szág Nagygyauiak írja. De miuoda útakon nem tu.

datik.

1445. A' Rosályi Uradalom hason felénpk birto

kában Kusalyi Jakchy iViihaly lépett. A' Lelészi Kón-

veritben tsak ollyan jegyzés laláitat k felöle: „Hozzá,

n tartozandóji a'. K.osályi Kastélynak, mellyntk fele

n 144.6. Eszt. Kusali Jakchy Mihálynak által adatott,

n úgymifU-' a' 'liosályi Kastélynak frie, és hozzá tar-

n tozandó Nagy • Kis • Kosály , Méltelek , Garbócz, Ti-

M sza-Becs, Gachal , Koród, Milota , Nagy -Kis -Ar,

M Fülesd,. Kölche, Atya, Kis-Gécz, Sár, Darnó ,

» Nagy \ Kis - Zekeres^ Gyarmat, Matóch , Czégén ,

n Zajta, Nagy - Hódos, Beszterecz, Megyes, lük,

« Nagy - Bet - Kis • Palád , Sonkád, Magos Liget, Chá-

n holy , Zalka, Gemse, Paraznya, Jármi, Jánossi, Hó-

M dasz , Gebe, Nag) - Kis- Kocliord , Sándor, Hemete.

u zegh , Tunyog, Gjortelrke, Angyalos, Csenger, Tyu-

» kod»



„kod. Ura, Újfalú, Zathmár ,] és Zabolch Várrat!-

t) gyékbe Irv'ü rész jószágok." De annak fiú ágoit

lett magva szakadtával

1524. Béltheki Drágffy János ezen Rosályi Urada

lomnak felét Királyi adománnyal felkérte , melly ak

kor már kevesebb jószágból állott , úgy mint : a' Ro

sályi Kastélybol, 's hozzá tartozandó Nagy - Kis - Rö*

sály, Méltei ek , Atya, Zajta, Kis - Gécz, Uszka, Nagy

Kis-Zekeres, Darnó, Gyarmath , Nagy - Kis - Ar, Ma-

tócs , Kis-Namény , Orozi , Chaholcz , Czégén , Lázár-

Darócz , és Homok rész jószágokbol.

i55o. A' Drágffy nemzetségnek utólsó tsemett'jc

még a' notelen életet viselo Drágífy Györgybe fent lé

vén j 'annak fiú ágon történhető magva szakadtával ,

Kún László, Imre, Miklós, János, Domokos, és Pé

ter ezen Uradalmat , mint régi eleinknek birtokát újra

Királyi adománnyal felkérték. A' mint

1 555. Drágffy György maradék nélkül meghaláloz.

ván, ezen Uradalomba minden ellent mondás nélkül

béiktattattak.

1 662. Midon a' Törökök Zathmár várát vfnák, a' lakó.

soknak nagy sokasága feleségeikkel, gyermekeikkel, és

drágább értékeikkel a' Rosályi Kastélyba bátrabb mene

dék helyet keresett, mellyet megértvén a' Budai Bassa,

í ooo. válogatott lovasokat, és annyi gyalogokat annak el

foglalására , 's felprédálására küldött , de már ez előtt a'

bézárattaknak nagy szerentséjére Kátay Ferencz, és Gé-

messy Ferencz erős Hadi Tisztek 16o. lovasokkal Eger

várábol Rosályba jövének azon véggel: hogy a' Szath.

mári táborbol szágúldozó Törököket tsipdeshessék. A*

Törökök ezt nem tudván , 's bátran rohanván az eros*

ségre , az Egri katonák a' bent lévokkel szokott vitéz

ségekkel azokat viszszá verték, de midon a' Török lo.

Vasok lovaikrol leszálván , a' gyalogsággal egy formáit

a' sántzokra felhágtak, 's annak erősségeit bárdokkal,

és fejszékkel lerontani próbálták vólna, nagy veszede-

lembe forgott &' Rosályi erősség , hanem Kátay , ét

Gcmcssy Hadi Tisztek a' titkos 'kapun egy tsoport gya-
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l

( logságot Baksay Tamásnak vezérlése alatt kiküldöttek,'

kik a' sántzokat bontogató Törökökre nagy rikkoltás-

sal rohant&k, és sokakat levagdalván , a' löbbifket el-

széilesztették , az erősségnek tornyábol-is a' súgár á-

gyúkat,, és vastagabb puskákat reájok szegezven, és

sütögetvén, az erősségben lévok többeket két száznál le-

öldösiek, a' kiknek fejeiket hoszszú póznákra az lígri

katí-nák az erősség falainak fokára leszegezvéri , a' Tő

rokök kuiiasc/.al viszszá tértek. jstvánfly 2ii Könyv.

1064. Zápolya 'János -'Sigmond Ecsednek ostrom

lására meuvén , úttyában azt hatalmában ejteite. írja

Bethlen. •

1601. Kun György szabad Hajdúknak Vezére Ko-

máromba elfbgauatván , hogy megbüntettessék , ren

deltetett. 27. Tör. Tzik.

1602. Ktín Gaspár , és László Bechky Györgyei

megegygyeztek : hogy minci a' két félnek a' jobbágyi a'

Rosályi vámon ne fizessenek.

1629. ííún Lászlónak Szathmár Vármegyei Fo • Is-

pánynak Bethlen ' Gábor Erdélyi Fejedelem az egész

Iíosályi Uradalombol bé jövő .Egyházi dézmát örökre

ajándékozta.

1648. Rosályi Kún István-is Szathmár Vármegyei

FS-Ispány vólt. L Kész. §. 55.

1649. Báró Barkóczy László a* Rosályi Uradalmat

a' K-ún nemzetségnek minden jószágival felkérte, de

1659. 1i7. Törv. Tzik. rendeltetett: hogy Kun

nemzetségnek a' jószága leány ágon lévo ivadékinak

viszsza adaitasson.

1669. A' Rosályi Kastély még felállott, mert Gyű-

laffy László a* nyughatajtlankodó Magyaroknak Kapi

tánnya abban yévén magát 1670. 167i. Észt. a* Szaih-

mári Német őrző sereget szüntelen nyughatatlanította ,

de Gróf Strassoldo Károly Hadi Vezér luegszalasztván

S ötet ,



Stet , a' Rosályí Kastélyt a' helységgel egygyütt W-

gyújtotta, 's föidig rontotta; Gyulaíly László ped g

Erdélybe menedék helyet keresvén, jútalom rtá. a

ki weg öli ezer, a' ki elevenen elfogja kéi ezer tallér

Spandkau Paris Kassai Hadi parantsoló által tétetett.

Zempl. Várm. Lev. Tár.

A* fellyebb nevezett Kufali Jakch nemzetség - is

eevnéhány jeles férjfiakat nemzett a' Magyar Hazának.

Származását vette Ivankától Codun fiátol. Mert

i3A5 Iwach Mester Péternek, Durug fiának fi*

eev részröl, más részröl pedig Lewkus, és Jakch jván-

kának, Codun fiának fiai, Jakch helység eránt megal-

kudtak egy mással: hogy nevezett Lewkeíne i, és

Jakthnak birtokában örökre maradgyon. A V aradi

Káptalan előtt.

1400. György Ku*ali Jakchnak fia Királyi Fő Tár

nok Mester,

1414. Mihály Kusali Jakchnak fia Erdélyi Vajda,

i43o. Jakch Dienes Váradi Püspök, János, és Mi-

hály Székelyek ispánnyi, László Szathmári *'el Ispany

vólt.

,444. Kusali Jakch László, és Péter V Varnai üt-

kozet e^tt tett Ország végezéseit Szathmar Varmegyé.

S részéről M írták5, a' hol Jakíh Mihály Erdelya

Vajda is emlíuetik. 1. Rész. §. 64.

147,. Oroszi helységet S/aihmárba Jakch Istvá»

bírta, a' mint leírásában láthatni.

i5oo Kusali Jakchy Andrásnak minden jószági El-

leweulgyi János Nádor Ispányi jiélŐ Mesternek , és

Malhuchinay Györgynek,

,524. Kusali Jakchy Mihály jós/áginak pedig egy

része Drágffy Jánosnak, más része Bekéryi Benedek

Királyi Személyes jtélő Mesternek Királyi adománnyal

adattak. . .



A " mi a* Kún nemzetséget illeti , &' fellyebb ne

vezetteken kívül,

1604. Kun Lukács Lászlónak, Jakab fiának fia fe

leségül vette Sófiát, Kölchey András leányát. Ennek

fia vólt

1 5a8. Kún -Kotsárd (Gothárd) Zápolya Jánosnak

hűséges Vezére, a' ki

i536. Szathmár várának ostromába elesett, és

i55i. Kún Jakab, a* ki Dorottyát, Chernavoday

Jakab leányát házas társúl vette , mellytöl három íia-
•kat Lászlót, Kristófot, és Jakabot nemzé , de az utől

sónak Miklós fiába magva szakadott. Lászlónak pedig

1576. László fia, a' kinek Kis-Tárkányi Boda Sófiá-

tol megint László űa, és ennek Károlyi Annátol

1629. Ismét László Szathmári Fo-Ispány, Domo

kos, Péter, György, és István fiai. A' három utőlsó

nrnden maradék nélkül kiholt , a' két elsőnek is tsak

leány i maradtak, úgy mint László F0 - Ispánynak Bor

bála Ujlaky Ferenczné , az után Mándiné , ét Anna

Melith Vidné , Domokosnak Sófia, Segnyey Jónásné.

i5/[5. Kristófnak fiai vóltak: Imre, felesége Heti-

zelőczy Katalin, és Lukács, félesége Szepesty Sófia.

De Imrének-is Gáspár fia Pelényi Anna hitvessétői

tsuk «gy Anna leányt nemzé, először Barkóczy Lász

lónak , az után Tárkányi Istvánnak házas társát. Kún

Lukácsnak • is Péter unokájátol tsak egy Anna leánya

Sulyuk Istvánné maradott, kitöl született Sulyok Pé

ter , és Katalin , Ujhelyi Jánosnak felesége.

16i3. Kún Annátol, Barkóczy László feleségétol

származnak a' Báró Barkócziak, Sennyeiek, Ghilányiak,

Wécseiek , és Gróf Sennyey Antonia, Gróf Majláth

Jósefnek hitvesse.

S a A'



A' többi ivadékck 1669. 117. Türv. Tzik. elrSszám-

láfettnak.

5 23a Nagy és Kis • Hódos , két Magyar fali'.k .

a' Hódos vi/étol , melly keresztül foly , és »' parijan

egy régi halastó látszik , neveztettek.

Nagy Hódosnak földes Urai: Becsky, Rhédfy,

Maróthy , Lipcsey , és Szilágyi Urak.

Kis - Hódosnak birtokossal Becsky nemzetség, őz.

vegy Irinyi Lászlóné , Báró Perényi Antal, és Eötvös

János Urak.

Lakóssai Reformátusok, kiknek Kis-Hódoson fábol,

Naiv - Hódosson köböl épült Templomjok, de tsak egy

?apot tartanak. Szántó földgyeik : Nagy-Hódosnak ha

rom nyomásbéliek, mivel laposak, vad vizesek a Tur,

és Hódos vizeinek árja járja nem sok veteményt ter-

menek makkos erdeje, malma, Hódos v.ze hallal,

rákkal,' Kis -Hódosnak földgye két nyomásbeh , faval,

és kövér sertésekkel bővelkedik.

Ezen két helysékegrol illyen Jel- és Ok-Levelekre

akadtunk :

,47o. Cható Gergelynek Magyar - Hódoson rész

jószág adatott.

,486 Béltheki Orágffy Bertalan lelkének üdvölsé*.

»éért Kis'-Hódost Tisza- Bereki Klastromban Tstennfk

izolftáló, és Sz. Ágoston szabását követ0 Remetéknk

ajándékozta, 's ezen kegyes hagyomanyt I. Mátyas Ki-

Sffy helybe hagyván , ^alárit *' szomszéd helységektol

megkülömböztette. ,

1548. Pálfalvai Buryán László, és Remethey Lő-

rincz Hódoson részt nyertek.

,502. Károlyi Mihálynak Kis-Hódos egész helysége,

,601. Mező-Szentmiklóssy Jánosnak Magyar- Hódo

son rész jószág Királyi adománnyal adatott. ^

%r*
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J. 233. Garbolcz Magyar falú , földes Urai : Becs-

ky , Nagy, Horváth, Várady , Szalkay, Szőke Urak,

lakóssai Reformátusok , fából épített Templomok ,

Papjok vari, határbéli szántó földgyei három nyomás

béliek, földgye sovány, melly középszerűen terem , er

deje kevés , piattza Szathmár,

1 5 \H. A' Guthkeleed nemböl e,redett Elleus nem

zetség bírta, a' mint kitetszik ezen határát megkülöm-

bóztető Ok - Levélböl : M A' Váradi Szent Egyháznak

M Káptalannya, Krisztus minden híveinek, moataniak-

„ nak , és léendőknek, a' kik e"zent láiandják, üdvös-

„ séget az Úrban. Mindeneknek tudtára ezeknek ren-

„ dével adatni kivánnyuk : hogy Nemes féíjfiak , és

„ Mesterek, Elleus Miklósnak, Gutkeleed nemböl va-

n lónak fia magájért személyessen, Borch , János, és

„ László fiaiért p dig a' Leleszi Konvent Prókátor!

„ levelével egy részröl, más részröl pedig György, tsak

„ ugyan Györgyrtek, említett Elleus' testvérének fia

„ előnkbe jővén élő szavaikkal egy formán eléadák,

„ és vallák : hogy az ő tetszésekböl , és egyenlő aka-

„ rattyokbol, némely alább írtt helységeiket, úgy mint

„ Melteleket, és Gorbolchot ollyan határ jeleléssel meg

„ külömböztették : hogy első határ jel, a' mint', elé-

„ adák, kezdodik Pyliskc helységnek halár hányásátol

„ Zomoga pataka mellett, melly Sthyroh- Zomogá-

„ nak • is neveztetik , és ottan föld hányásból két ha-

„ tár jel, egy részröl egy, más részröl más, és azon

„ pataknak mentébe alább éjszaki rész felé a' fákra vá-

„ gott több határ jelek között mendegélvén bizonyos

„ útra, melly Rozáibol Garbolczra lefelé vezett , azon

„ Znmoga mellett megint közben fekvő földböl hánt

„ két határ jelek, egygyik partyán egy , másik par-

„ tyán más, és tsak ugyan azon Zomogának lefoly-

„ tában alol, a' hol az Eger vizében béíblydogál, ^me-

„ gint földböl isinált két határ hányások, közben a' fa-

„ kon több jelelések lévén felállítattak, 's azokon men-

„ degélvén béesnek a' Sár vizébe, és ottan az Eger

„ folyóját két részre hasíttyák, a' mellynek fele Mél-

„ teleknek , más hason fele Garbolcz helységének ma-^

„ rad , és úgy az Eger vizének közepén megyen a

„ határ azon helyre, melly Gorbolcli -fokának nevez-

M telik ,



„ tetik, a' hol éri határit Péternek, és Tamásnak Ty-

„ ba űainak , és ottan mondattak a' határzások elvé-

n geztetni , 's mind a' két résznek esedezésére, hogy

n ezen határzásnak jelelése örökre megtartandó állan-

„ dóságot vegyen , a' fellyebb eléadattakrol ezen Jel-

,, Levelünket adánk függo petsétünkkel megerössitve ,

„ és betűknek rendével által vágva. Költt Fekete Va-

n sárnapon 1344. Eszt. Bethránd Kardinál Úr süveges

„ Nagy - Prépost, és Tisztes. férjfiak , és Mesterek,

„ László Fel-Olvasója, Filep Éneklője, Gergely Kints-

„ Tartója , 'a Kanonokjai Sz. Egyházunknak üdvössé-

„ gesen lévén. ( f. p. h. ) "

Ezen határbéli Levélben nevezetes Bethránd Kar

dinál Prépost, a' ki a' Római Pápának attyafia vólt.

Nevezetei a' betűknek által vágása, melly e'kép-

pen történt: hogy által ellenbe egy hártya bőrön (ler-

gamtna ) egy Ok-Levél kétszer leíratott , mind a' ket

t0 lefelé, közben vetettek a' rend szerént való betűk

nagyobb formába , és kétfelé vágattatván, egygyik fele

a' folyamadónak kiadatott, másik fele a' köz hitelességi!

helyekben megtartatott a' végre : hogy ha valaki más

félét kóholna, a' betűknek által metszése a' Káptalan

mássával meg nem egyezne. Ezen betűknek által met

szése a' mostani Bankó Czéduláknak alsó végein szem

lélhető, melly et azoknak találója ezen példájábol vett.

1427. Ezen helység Kusali Jakch Mihálytói, és

Lászlótol, Istvánnak fiaitol elítéltetett, és Gachályi Ta

másnak , Tamás fiának , mint néhai Gachály László

Elleus fia maradékának oda ítéltetett.

1429- A' Matuznay , és Rosáli Kún nemzetségek

bírták.

i5e4. Kún János birtokában új Királyi adomán

nyal megerőssíttetett.

1569. Messéry Andrásnak, 1664. Zathmár várának

Kapitánnya vala, és Salgay Bálintnak,
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1659. Gacsáli Horváth Istvánnak benne rész jószág

adatott.

1643 Kún László Fo-Ispány a' Gacsályi telkét a*

Garbolczi telekért Zalkay Jánossal, Györgynek fiával

eltserélte.

§. 234. Száraz - Berek falú , felemelkedet helyen

fekszik, földes Urai: a' Mikolay nemzetség, Szodo-

ray, Peley, Boros, Uray , Nagy, Mándy, és többek,

8n házbol a' határa 2S38. hóid földböl áll , földgye

agyago , homokos, nehéz mívelésü, de az árvíz nem

jái-|a, kaszálója a' Ligeten, és Egreken, van erdeje,

és a' M kolay Uraknak szölos kertyek, lakóssai Magya

rok , Rff.rmáta vallást tartók, és Oláhok, mind a'

két felekezetnek Temploma , Papja , Mestere.

1327. A' Mikolay nemzetség bírta, melly kitetszik

ezen le élböl : „Mi Chaaky István, Istvánnak fia

», -.t)Kyuk emlékezetül ezennel: hogy Neme» férjfiú My-

„ kol y János a' maga Záraz-Berki jószágát 29. forint

j énzben kibotsájtatni tolunk kérte, és azon pénzt

nékünk egé zsz.ii Iefi7ette, melly meg lévén, mi

!. azon Mikolay Jánosnak, és az 8 Domckoi aityanak

,, ad-.uk pttsétűnk alatt nyugtató levelünket. KölU

„ Pylyskén Sz. Oswald Király Ünnepe előU való Szom-

„ baion 1327. Eszt. f*

' i339. Hoszszas p-r folyt Pál nevű Ország Bírája

el0tt, mellynek rövid foglalattya ez: „ Zothmarnah

neveztetett Nicholay, és trichtó K;rályi Kamarának

Grófiai azt állíiván : hogy Zárazberky László , Ist-

;, vánnak fia hamis pénzeket Károly Királynak neve a-

„ latt tsináltt vólna, azt elfogták, és elevenen meg

„ égettelék, ennek mint hívségtelennek bzarazberki ,

„ é. Syma helységeit Tamás Erdélyi Vajda , és Zou-

' nuki fspány a' Királytól felkérte; de a' megégette.

f, tett Lászlónak özvegye, és a' fia János, ügy Lasz-

lónak testvérjei Zárazberky Mihály , Jakab . és Já-

„ nos, Istvánnak fiai Tamás Vajda béiktatásának ell«-

„ ne mondván, »' Zárazberki, és Symai jószágnak bír-

., tokába nem botsájtották , a' törvény el0it azt í*Je«el-

n vén •
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M vén, hogy László testvérek említett Kamarás Gró"

,} fok által minden törvény szolgáltatás nélkül igaz.-

„ ságtalanúl kegyetlen halallal végeztetett vólna ki e' vi-

M lágbol , a' ki nem-is vólt hamis pénz vero , mivel a-

M hoz szükséges eszközök nem találtattak nálla, vagy

„ pedig házánál . hanem tsak haragbol , mivel egy !o-

n vat a* Kamarás Grófoknak eladni nem akart, czim-

M borás társaikkal fegyverei kézzel megfogták , és mi-

„ dőn kezeikböl kiszabadúlt, és a' Szent Domonkos

n Nempti Klastromába szökött vólna, annak-is ajtait

M feltörvén nevezett Lászlót kihúzták, azután keserves

„ kínzásokkal faggatván ötet, midon azokat ki nem ul-

„ hatta , magát vétkesnek vallotta lenni , azért az o

,, jószága nem - is a' Királyi adomány alá való lenne,

„ Ue a' Zárazberek, és Syma helységeit nem-is bí.ta

„ e^észszen , hanem tsak felének negyed ré-zét, mivel

M négy testvérek lévén, annak felével felosztozkodtak,

„ <nás fele pedig Mihályt, Dtsseiutrek fiát, a' ki Ni-

,, cholainak testvére vala illetvén. M.-Ily elo adá..ikat

„ hosy húszad nap alatt megbizonyítsák a' feleselő ré-.

„ szeknek meghagyatott. De eljővén a' határ nap, és

„ az áilíttásikat meg nem bizonyíthatván, Gyügyey Ja-

„ kab Király embere , és János Pap a' Váradi Kápta-

„ la ;bi')i kiküldettek : hogy másnak igaza fent marad^

„ ván , Tamás Erdélyi Vajdát újra béiktassák az őtet

„ illető részbe, a' kik Zárazberek, és Syo»a helysé.

n gelnek felét Mihálynak Dtsew fiának , a' más felé-

„ oek pedig hárooi részét Zárazberky Mihálynak, Já-

„ nosnak. és Jakabnak meghagyván, annak egy ne-

M gyed részének birtokába Tamás Vajdát béhelyhez-

„ tették , kinek képében az ő szolgája Tamás , Pálnak

n fia jelen vólt nem a' Prokátort vallott levéllel , de

M a' per folyást kezeiben tartván, és akkor mind a*

n két helységnek határit-is megjárták. Zárazbereknek

n határi ebképpen tétettek: hogy a' Nog- Egertöl két

„ halár hányástol kezdvén, sűrűn rakták a' határ je-

M leket, mellyek Pyliske helységét eljelellyék, és mikor

„ Gorbolch helyságnek szomszédságában jö;iek vólna,

M akkjr Ktlcui Mester, Miklósnak fiaegéíz a' Twr vité-

n jig, a' hol a' Hodus pataica kiszakad belöle, ellent állott,

M és a' határ há.iyáát nem engedte. Onnét Mírfcola

M helységnek határi felé fordulván, két új határ jelt,
„ és •



„ és a' Nagy-Erdon keresztül a' fákat kereszt jegyek.

„ kel jelelvén, a' Vermesághoz jútottak, ottan is föld

M hányásokat téíén, az uian Zélesbefek mellett, a'

n Ly^el.lien keresztül Kendera tóhoz, és onnét Nog-

„ Telük helyhsz határ hanyásokat hányván, és a' fá-

M kat jelelvén, a' Kis- Eger vize mellé, a' hol a' Nog-

f) (Sgirbe béfoly jutottak, és ottan a' határ járás el-

„ végződött. (f

1062. Zárazberuky Mihály, Dessewriek fia egy

• részröl , más részröl Mykulay László , Mihálynak , és

T -más Jánosnak fiai, az maradék nélkül kihűlt János-

Inak , attyok báttya, László fiának részét, és a' Tem

plom pártfogói hatalmat Zárazberuk helységbe magok

között két felé osztották a' Váradi Káptalan elott.

. A' Mykolay nemzetség, úgy mint Gróf Zoth-

márnak mamdéki a' Zárazberki jószágban újra osztoz-

Ito-Uak.

i393. Zárazberki Kemény Diencsnek , ezen hely-

ségben rész adatott. Ettöl származik a' Mikolaival

attyafiságos Erdélyi Kemény nemzetség , mellyböl va

ló vólt Kemény János Erdélyi Fejedelem-is.

1402. Pelseuchi Bubek Detre Nádor Ispány pa-

rantsolattya mellett »' Mikolai nemzetség egész hely

ségbe béiktattatott.

1424- Csáky István egész helységet bírta zálogban.

1441. Fylpessy Mihálynak, Théty Berecznek, és

Vetéssy Istvánnak benne rész ,

1454. Dabouczy Lászlónak egész helység Királyi

adománnyal adatott.

i5oo. Juliánna Aszszony, idös'bh Báthory Andrá<-

nak özvegye, és az ö fiai Báthory György, Istvá i , és

András Ulászló Király elott viszszá adták Mikolay Ger

gelynek, Györgynek, Jánospak a' Zárazberki rész jó

szágát , mellyett nevezett idSs'bb Báthory András el-

foglalt vólt.

i535.



i535. Ezen által adáit Báthory Ronaventúra An

dris is iiely.-t«'i hagyta , hanem az annyát nem Julian

nának , de ftozgouyi Katalinnak nevezi.

i5j5. Muchey Pál benne Királyi adománnyal részt

nyert.

1 5 )/. Sokszor említett Cháholyi Imrének leányi

fiú á^ga létetvén, a* Szárazberki rész jószágban-is bé

ikuttauak.

1 563. Ferdinánd Császár, és Király Mykolay '5ig.

mondot, és Miklóst Szárazberek helyiégben új Királyi

adománnyal megerossítette.

I.56;. Báthory Miklós Ország F8- Bírája ,, Sz'rmay

n Lajosnak , Kesed vára Kapitánnyának hív szolgálat-

M tyáén , k vált a' nevezett vár ostroma alait múta-

„ tntt hív serény<és*éért .azon Szárazberki rész jó-zágát

„ öróköisön ajándékozta . millyett Sasváry Katalintol ,

„ ei elott Miigwáthy János , a2 után Zerdahelyi Eur

„ Já-iDs feleségétöl fejének váltságában örök árron *zer»

,} zeit vala.

1625. Vethéssi Kökényesdy Péternek,

16f7. Zentmártonyi Farkas Andrásnak benne rész

a' Túr vizén épúltt malommal Királyi adománnyal a-

datott.

Mikol-iy Boldi'sár birtokában I. Leopóld

Császár , 's Király által megerősfUtatett.

1 665. Horváth István egy telekbe, é*s egy ma-

lomba,

1667. Gróf Cláky István egész helységbe,

1730. Eötvös Jósef egy részébe Királyi adomány

mellett béiktattatok , de ellent mondván a* Mikolay

ne-nzetség , a' Királyi Udvar előtt lefolytt perbe en

nek ítéltetett.

$. 335.



§. a35. Saár egy kis falú a' Saár partyán, szántó

foldgye kevés , réttye bovebben van , majd az egész

határját az árvíz megfuttya, &' Homokkal közös erde

jén kívül, két kis különös erdeje vagyon, a' Sár vizé

ben halat, csíkot, és tekenos békát fognak, 22 ház

ból áll, egészszen Járdánházi Kovács nemzetscget il

leti, izathmárhoz egy mértföldnyire fekszik, lakóssal

Oroszok , köböl épült tsinos Templomok, de Papjok

nínts , a' Szárazberki Templomba járnak.

Régenten a' Sári nemzetség bírta, hanem

1449. Scepessy Péternek, és Istvánnak benne rész

jószág Királyi adománnyal adatott.

149o. Saáry Jánosnak, és Barnabásnak részéré il-

lyen 61 almazó parantsolatot adott Beátriks Királyné:

„ Beátriks, Isten kegyelméböl Magyar, és Cseh Or-

„ szágnak Királynéja, és Ostriai Herczegné. Ti nék-

„ tek minnyájatoknak, és különössen-is a' Hadak Ka-

,, pitánnyinak, és Hadnagyinak, vagy azok helytartói-

„ nak , és más akár melly renden lévő embereknek,

„ a' kik ezent látandják , egésséget, és kegyelmet. Mi-

M vei mi Tekintetes Lossonczy László Urnak kérésére,

„ és esdeklő esedezésére minden Nemessi birtokait Ne-

M mes Inarchy Miklós Deáknak, Saáry Jánosnak, ésBai-

„ nabásn»k, és azoknak embereit, javait, jószágait, akár

M hol lévőket a' mi különös védelmünk, és óltalmunk alá

„ vettük, és azokat kivánnyuk minden törvénytelen liá-

M borgatók ellen az igazságig védelmezni. Azért néktek

„ mianyájatoknak, ét különössen mind egygyiknek pa-

„ rantsollyuk : hogy ezent látandván, a' nevezett Ne-

„ messeket , azoknak birtokit, jószágit, javait, 's em-

n bereit, se személlyekben , sem javaikban, semmiben

M ne háborgassátok , és ne - is mérészellyétek a' Mi ke-

» gylmünknek elvesztése alatt háborgatni , de inkább

„ azokat, és hozzájok tartózandókat óltalmazni , és vé-

„ delmezni kötelesek legyetek. Ezent az elolvasás után

„ nékiek viszsza adván. Költt Budán Sz. Margilh ün-

„ nepén 1490. Eszt. Beátriks Királyné (p. h.)

1493 Charnawoday Egyed Sári rész jószágát Ma-

tuzinay Miklósnak zálogba vetette.

"1547.
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i547. Chomaközy Lorincznek egész helység Kirá

lyi adománnyal adatott Sáry Andrásnak költött magva

szakadtával , a' kit a' Fejérvári Bég Arszlan erovel vitt

el magával, de ő akkor még éltt, mert

i55a. Egernek ostromlásakor Ő töle küldött- bé a1

váiba levelet, metlyben azt felkérte.

165i. Kállay Katalin, Perényi György özvegye,

Kállay Klára, és Susánna testvéreivel, azon kívül Csa-

lay László Királyi adomány mellett egészt helységben

béiktattak.

§. 236. Homok Magyar falú , földes Urai : Járdán

házi Kovács, Boros, Daróczy , Kanisay , Nagy, Ud

varhelyi, Szíjártó Nemesek, lakóssai leginkább Refor

mátusok, kő Templomok, és Papjok helyben, az Oro

szok a' Szárazberki , a' Katolikusok pedig a' Szathmá-

ri Plébániához tartoznak , a' honnan egy mértföldnyire

esik , 55. házbol áll , szántó földgyei három nyomásbé

liek , mindenféle veteményt jol teremnek, van tölgye*

erdeje Szathmár felé. Éger, és Saár vizei körül fog

ják, de veteménnyébe kárt nem tesznek, piattza

Szathmár.

1406. 'Sigmond Királynak pavantsolattya mellett

határjai Kis - Nemptitől megkűlömböztettek , a' hol Ho.

mokosnak-is neveztetik, és Homoky Nemesek bírták.

i/l4ij- Szepessy Péternek, és Istvánnak benne rész

jószág ,

146$. Nádasdi Ungo.r Jánosnak, és Drágffy Mik

lósnak ezen helységnek fele Királyi adománnyal a

datott.

1/193 Charnawoday Egyed maga részét Matuzi*

nay Miklósnak 40o. arany- forintba elzálogosította.

1626. Derenchény Péter, Pál, Tárkányi Miklós,

Ferencz, László , Tegzes László, Simon, Sófia . Ve-

téssy Márton özvegye, és Ormos Imre, benne Királyi

adomány mellett béiktattattak. De

1845.
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1645. A' Derenchényi rész , azoknak hívségteltn-

lége által Anarchy Péternek adatott.

164o. Torday János, és Göde Judith Anarchy

Györgynek felesége benne rész jószágot ,

1 65 i. Csalay László, Kállay Katalin, Perényi

György özvegye , Perényi Gábor, Kállay Klára, és Su.

sánna egész helységet,

1 65a. Lónyay 'Sigmond Beregh Vármegye F6-

Ispány ,

1687. Károlyi László benne rész jószágot Királyi

adománnyal nyertek.

1717. A' Tatár futás alkalmatosságával a' Tatárok

noha a' körül való helységekben mindenütt pusztítot

tak , ide nem jöttek, hihető hogy a' határát körül vévő

motsáros helyektöl féltek.

§. 237. Szigeth régenten fahí, az után puszta. Lá

zár, és Homok között, melly helyen most a' Lázá

riak erdeje vau a' Sár parton , 's máig is Szigcthfónck

nevezik. .

1406. Határi Kis- Nemphtytől, és Homoktol meg

kiilömböztettek.

1449. Scepessy Péter, és István benne részt nyer

tek.

1493. Charnavoday Egyed Matuzinay Miklósnak

egy részét elzálogosította.

. , /

i5s6. Derenchényi Pál, Péter, és 'egyebek, kik

Homok alatt neveztettek , benne bé iktattattak.

. Anarchy Péter a" Derenchényrek részét fel-

kérte , de v«lek pénzbe megalkudott.

1 553. Derenchényi István Anarchy Péternél lévo

részét Kadák György vejének kiváltani engedte.



i554- Bachkay Péternek egész puszta, a' Mikolá-

ra, és Homokra vezeto két útak köztt lévo, és Vgo-

tha nevezetű szántó földekkel, és Homok- Sár erde

jével

165i. Kállay Klárának, Susánnának, Chalay Lász

ló hüvessének, és Katalinnak, Perényi György özve

gyének megint egész puszta,

165a. Lónyay 'Sigmondnak, Beregh Vármegyei

Fü - Ispánnak rész jószág benne Királyi adománnyal

adatott.

§. a38. Mikola derék Magyar falú a* Túr háton

felemelkedett földön, öt nevezetesebb Udvar ház, és

90 egész telek van benne, a' lakósok többnyire Refor

mátusok, régi kő Templomok , Papjok, és Oskola Mes

ter k, a' Templomot; a' mint a' bolt hajtáson lévő írás

bol kitetszik, 1667. Eszt. Mikolay Boldi'sár, és felesé-

ge Lizibon Ersébeth , 1705. Eszt. Mikolay György , és

felessége , Witkay Ersébeth ismét megújjították. Ezen

régi nemzetségnek Gzimere-is, melly fen álló szarvas,

ezen bolt hajtáson ki vagyon festve. Nagy harangját

171o. Eszt. Mikolay András 'Eperjesen öntette, &' mint

•a' reá írás mútattya. A' külso határa a' kertekkel egy-

gyűit 5277. hóid földet, úgy mint: 772. hóid szántó

földet, i565 rétet, és 78. kerteket tesznek Szántó

földgyei három fordúlóra vannak felosztva, a' földgye

agyagos, és homokos lévén, búzát, tengerit, rozsot,

tengerit, zabot, dinyét terem, az árvíz nem' járja, ka

szálója elegendő , erdeje a' Szárazberek felé való, melly

alsó, és Curiális erdőnek neveztetik 1684. a'Terebes felöl

való felső közös erdő 1276. holdnyi, nagy szállú tölgy,

szil, és körös fákkal bővolködik , özeket, farkasokat,

rókát, fajtyúkot, Császár madárat, nyestet , mókust

mindég tart magába. Égreibe , és a* Piskáros vizébe

sok csíkok úszkálnak , határa szélin folyó Túr vizébe

sok halat . és rákokat fognak, melly egy köz malmot-

is hajt. A' Némethi erdő felé van híres forrás fördő-

je, timsós, és büdös köves, köszvény , és szem gyó

gyító, Szathmári piattza közel. Bírják fiú ágon két

tanuló fiaival Mihállyal, és Györgyei még fen lévő

Myko-



Mikolav György, éa a' leány ágon Szodoray, Mándy,

CsanáMy, Szirmay , Boros, Szarvady, Császy, bo^-

dány,' Kövér, Nagy, Pap, és több Nemesek.

A' még most. is fiú ágon virágzó Mikolay, való

ban egy régi Jeles Nemes nemzetség Hazáikban

1216. II. András Király Mikola helyséeét adta

Merc, Grófnak hűséges szolgálattyáért , az adoirányi

Levél az eredetiböl fordítván e'képpen vagyon : „ A.'

„ Sz«ntséges Szent Háromságnak, és oszolhatail. n

» egy Istenségnek nevében; András Istenn k kt-gy l-

M méböl Magyar, DaLmát, Horváth, Ráma, Ra z ,

n Galicz , é« Ladomér Országoknak Királlya örök:e.

„ A' Királyi adakozásnak szokása azokat a' többiek felett

„ Királyi adományokkal megtetézi, kiket ajánl az igaz-

,, ság , és a' kikért közben járúl az o hoszszas szí Igá-

M lattyoknak hívsége, hogy az 5 ivadékik örvendezze-

M nek hívségesebben , a' kik elejének bet- üli te, és

M munkássága ezekre útat nyitott. Tekintvén tehái sok,

M és igen íok szolgálatit, a' mdlyeket Merc Gróf. a'

M Zapthmárba lakó Németek helységéböl nékünk fá-

M radthatatlanúl tett, az 6 érdemiért bizonyos Nicho-

n la nevezetű földet onékie, és ö általa az ő maradé-

f, kinak örökös jússal adtuk bírattandót , melly föidet

„ tudni illik bizonyos aszszonysággal, néhai Saul Gróf

„ feleségével eltseréltük más föidért, mellyet a' Cha-

„ nádi várnak hatalmábol kivévén a' nevezett özvegy-

„ nek által adtuk , és 6 a' mi reá állásunkbol a' Zen-

„ thai Klastromnak áj'tatoscn ajándékozta , felöl adváa

n még 40- gyríl ( Mark) ezüstet, a' meüyet az elého-

„ zott Merc a' többször említett aszszonyságnak fize-

„ tett a' maga értékéböl Váradon sokak elott. Azon

w földnek birtőkában tehát a' nevezett Merc Grófot ,

M a* mi Perest oldónk. Jobe Erdowdi Gróf által törvé-

M nyesen bévezettettük, a* ki azon földet határ jeli k-

„ kel el-is határozta. Az elso határ jel kezdődik nap

M keletröl azon folyó víztöl, melly Túrnak nevsztetik,

„ Raphael Gróf malma mellett, a' hol két nagy tölgy

„ fák megjeleltettek, és ottan Kristóf Grófnak határit

„ érvén jön egy tóhoz , melly Pischarusnak ncvczte-

„ tik , ét annak a' közepén mégyen Nog Égre felé . a'

n
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„ hol öszvc ütközik Pofhena földgyével, és onnét Re-

„ kezű végén a' Vasváre határral, onnét dél felé inen-

„ degelvén öszve ütközik a' Németek helységének ha'

M túrival a' régi híd mellett, a' honnét viszen tígre

„ mellett a' Rafael Grófnak íoldgyéhez , a' hí. l az út

M mentibe egy nagy tolgy fa mellett két határ hányás

n hányatott. Onnét Berche felé tövisses bokre k kő-

M zött ballagván , megint Rafael Grófnak föl' gyével

.* „ határoztatik, és ottan az Égre Nicholai hely&égm-k

M marad, a' honnét nap nyugotra fordúván, szom.

n szédoztatik Kosma földgyével, éjszak felé pedipnun-

M vén Berekétöl a' Terebes felé vivő útnak mentébe

M Tuberonah határival, a' még a' Ht.dus vizén által

M menvért a' Túr vizéhez viszen, a' hol tétetett határ

t) hányás Craldos fa alatt, és onnét viszszá fordúl nap

}) keletre o' nevezett Túr vizén, mellynek fele Nicho-

,, la helységhez, más fele Bothar helységhez tarto-

M zandó, és úgy az első határ jellel egygyrsül. Hogy

M Pef''S P2en törvényesen tétetett adományunk , és meg

M vételnek bétellyest-dése örökös ereit vegyen , és meg

. M állyon ? érthetetlenül , ezen Levelet a' mi képunk-

„ nek petvéuyévtl n- egerossítve többször említett Mtrc-

M neh adánk bizonyságúl. Adatott Tamás Mesternek

M Fejéivári Prépostnak, és a' Mi Királyi üdvari Kan-

„ tzellár':nknak iteze által, Urunk megtest' sülé' étöl

,, t216. Kfzt. Tiszteletre méltó^ János Esztergáit i, Tisz

„ ülendő Btrthold Kalocsai Érsekek, Kalán Péchi ,

?, Kat.ipán Egri, Simon Váradi , Ues6 (.Dti,idtr} cha-

M nádi, Wilhelm Erdélyi, Péter Cyori, Robm VVesz-

M prémi , Jakab Váczi , István Zágrabi, Szf-ntegyhá-

„, zi kat szerentséíen korff ányc 7Van , Jula Nádor fs.

„ pány , Kousa Bán , Ypoche Vajda , Dienes Tárnok

„ Mtster, és Újvári Fo-lspány lévén, Országláiunk-

M nak tizenkettödik Esztendejében, (p. h. ) *'

A' fellyebb írtt határ jelek tnost-is többnyire meg

vannak- Túr vize, fishúros tava, Nog - Égre Nagy.

Éger Vasváre Vasvári, 'Németek helysége Kis'íiemp.

thi most a' 'Némethi határba , Berche Szárazbertk ,

H' dos vize, Bothar Bathár helysége. Gróf Rafael, Pe.

thina, Tuberon, az akkori bírirsoknak nevei L hetük ,

kik közzül nevezetes Petina Kólch helységben leírat-

tank.n



tatik. Craldos fa nem egyéb , hanem vagy Corylus

Mogyoró, vagy Cornus Som , vagy Carpinus tölgy fa,

a' hannét a' Hodos vizén ál .al menvén a' határ járas

.Határhoz vezetett , de ez időnek jartával megszoritia-

toit, és már Mikaia tlodosson által menvén Hátanál

nem haiároztatik.

1237. JSzen Merc , Gróf Zothmárnak • is nevezte

magát, fiai voltak. Micholay , kinek végső rendelését

1. Kész. §. 4. eléadtuk , és tz-is Zárazbcieknek leírá

sában Zathmárnak neveztetik, £iz után .Dezmér, vagy

is Desew , ( Desiderius ) és Fylpy , az az Filep.

1246. Mikolay Dezmérnek fia vitézül viselte ma

gát IV. Béla Kiraly idejében a' Lejta vizénél Fridrik

Ó'triai Herczeggel esett verekedésben , a' mint Hazánk

Krómkája feljegyzette.

1272. Mikola Grófot, Fylpinek fiát Fülpösnek le

írásában eléadtuk.

i325. Filep Nádor Ispány Mikolárol illyen itélle-

tet hozott: „ Mi Filep Nador Ispány, Kún. .le bíraja,

;, Zepusi, és VVjwvári Fő - Ispán adgyuk emlékeze-

,, liil : hogy Sz. Liíkács ünnepe után másod napon ,

„ Wethés.en tartatott közönséges gyűlésünkbe, Zoth-

„ már Vármegyébe, Máthé , Akusnak fia minnyájok

„ közzül fel, álván, által adá nékünk a' V áradi Kápia-

„ lannak Levelét: hogy János, Mihálynak Dienes fiá-

n nak fia maga személlyében , és Merth , és László

„ testvérjeinek nevében , Myholt/t nevezetű, és Zothmár

„ Vármegyébe lévo helységének negyed részét tíz gy.

n ra fínom tzüstért (Jini argenti ) nékie zálogban kő-

„ tötte , ollyan kóiést tévén: hogy ha Urunk szüleiése

„ ünnepe után léendo i5. nappal i5z3. Eszt. ki nem

„ valtandgya, te iát azon tíz gyráknak két annyi kő

n vetségébe megmarasztasson ( remanercf. ). Melly

n határ nap eljovén , azon János nevezett föld részé-

„ nek kiváttásátol nem gondoskodott, tehát két annyi-

„ ban a' nevezett summáig ő ellene Máthé ellen ma-

„ rasztaltaiott , a' mint a' nevezett Káptalannak más

„ levelében írva találtatott. Azért elvégezve rendel-

T „ tűk :



„ tűk : hogy nevezett János elé hozott helységének ré-

„ szét, a' maga tíz gyrábol álló adósságanak annyi

n követségével, az az: 30. gyra finom ezüstei neve-

„ zett Máthétol tartozik kiváltani alább írandó határ

„ napokon Wysken mi előttünk, úgy minta' Vízkereszt-

n nek nyoltzadján hét gyrán, a' Nagy bojt közepe

t) után léendo nyoltzadon hét gyrán , és a' Püukö''d

„ után léendo nyoltzadon hat gyi án , olly móddal : hogy

,, ha az első halár napot meg nem állya, akkor új bír-

„ ságot követo pert, a' másik határ nap után ismét

„ új követséget, az utőlsó határ napnak meg nem állá-

„ *a után pedig megint két annyi bírságot fog szen-

n vedni a' fizetésben. Koltt a' nevezett helyen, és

n napon iítz5. Eszt. "

i3a6. A' Mykolaiak közzül valamellylk Sz.

társaságúnak Vitéze lehetett ; mivel a/on társasagnak

lőaí). Észt. költt, az Esztrrgami Ertek, sok Püspö

kök, Apátúrok, Papok, Szerzetesek, 's maga 1. Ká

roly Király által helyben hagyatott rend szabádi ( Ka

landos militum S. Georgii) ezen Jeles nemzetségnek

Levél Tárában eredetben találtatnak. Kalandos társa

ságot. Kalandostárs Deákúl Collegát tészen. Ez ugyan

olly különös Levél : hogy az Országnak levél tárában

méltán helyet érdemlene ; de mivel Szathmár Várme

gyének esméretéhez nem tartozik, közre botsájtását

elmellőztük.

1339. Mikolának határi Vasváritol megkülömböz-

tettek.

1404. Mikoby Ferencz Kolos- Monostori Apátúr

vólt.

1406. Mikolának határi Kis • Nemphtitől , és Ho-

mokostol elválasztattak 'Sigmond Királynak parantso-

lattya mellett. „ Bizonyság volt Tisztes Kelemen Zá-

„ grábi Fő fisperes, és Királyi Udvari Al-Kantzellár,

„ Király embere Ravasz Mihály Mester a' nagyobb Ki-

„ rályi Kantzelláriának különös Jegyzője , a' kik néhai

„ Pethen Zathmári Fő • Ispán , és négy Zolgabírák Le-

M veieinek lít mutatása szerint , vezetvén őket András

„ Zath-



ági

„ Zathmár - Nempthy Királyi Várossának bírája , az

,, elso határ hányásoktol kezdvén Mtkola helységnek

„ végére mentek, a' hol nevezett András Bíió egy ré-

0 gi hidat, és mellette határ hányás hogy lett vólna

„ állította , és onnét nap kelet felé menvén két régi

}} hányásokat Nádasd vize az Eger erdeje m t. licit mű-

„ tatott, a' mellyek Kis Nemphti földgyét Mikolai INe-

M mesek helységeiöl elválasztanak , a' hol N^mes MŰ

„ kolay Domokos, Lászlónak fia , inaga, és osztályos

tt attyaGainak személlyében, a' három első derék, és

„ más két közben ftkvö határ hányásokkal megeléged-

r) vén , a' nevezett helyen , A' hol említett András Bí-

,, ró a' régi hidat, és nevezett határ hányást állította,

„ ellent mondással ellent állot, mondván : hogy az elé-

M húzott régi híd, nem a' Mikolai helységnek végén,

n de Nádasd vizén, az Éger erdobe vólt régemen; a*

M melly állításának megbizonyíiására néhai Nagy JVlél-

n tóságú Fejedelemnek, boldog emlékezetű András

„ Kiraly Úrnak i2ib. tts/.t. kölit Jel - L-evelét eé mui

n tatta, -azért az Országnak szokása szerént, a' neve-

„ zett bizonyság , és Király embere által nékte ítél-

M tetvén a' hit U tétel, öt Nemesekkel egygyütt az el-

„ so derék határ hányásnak egygyikére mezit láb ál-

„ ván, 's az övet. lekötvén , és egy maroknyi hantot

n feje felett tartván meg esküdött : hogy a' nevezett

n határ hányástol kezdvén, Éger erdeje, és Nádasd

n folyója András Királynak Levele szerént hasítaná, és

n elmesgyélné az ö örökös Mikola nevezetű foldgyét.

„ Azért azon erdot minden haszon vételével fellyeob

„ írtt Kelemen Úr, és Mihály Mester többször neve-

„ zettt Domokosnak , és az ő osztályos attyaíiainak

„ örökre bírm meg hadgyák. * . ' x

1420. Mikolay Jakab Szeremi Püspök vó^lt

1427. Egész helységet Mikolay M'klós , Benedek,

Lörincz, Domokos, János, és Baiás bírták.

1456. „ Után lett László Király Nemes Miko'

n lay Györgynek , és Lászlónak , tekintvén az o sok

„féle szolgálatiknak érdemeit, kivált pedig: hegy a'

„ dühös Törökök ellen a' Keresztény Hitiiek óUalmá-

T a „
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M ért, 's Magyar Hazájokért vitézül, és ditsöségesen

„ hartzoltak , Nemessi Czimert ajándékozott , melly

rt e&Y pai'son ezüst mezon álló szarvas , zold ágat a'

n szájába tartván. Költt Bécs Városfiába, Sarlós Boi-

„ dog Aszszony Ünnepe után nyoltzadik napon, 1456.

M Országlásának 17. tszt. Tulajdon hagyomássára a'

„ Király Úrnak István Egri Prépost Al-Kantzellár. "

146i. I. Mátyás Király parantsolta: hogy Mikolay

István Szebenbe Erdélybe pénz verésre vigyázó Kama

rás minden hólnapba 10o. arany íórintott adgyon a'

Királyi asztalnak tartására.

i5oo. Kata Aszszony, idősbb Báthory Andrásnak

özvegye, és az ö fiai Báthory György, István, és &u-

drás Ulászló Király előtt viszsza adták Mikolay Ger

gelynek, és Jánosnak, Mihály fiainak a' ívnkulai rész

jószágát, mellyet nevezett idosbb Báthory András ha

talmasúl elfoglalt vólt.

1628. I. Ferdinánd Király Mikolay Ferencznek e-

gész Hódos helységét, és a' Kováchi pusztát Bihar

Vármegyében, hív szolgálattyáért ajándékozta, mellyek

ez előtt néhai Hódosai Jaákó Jánossé , és Fertnczé vól

tak, de egy nehány esztendok előtt Werbewczy István

Mester, Thorday 'Sigmond , és György, Orsolyátol,

említett Jaákó Jánosnak akkor hajadon leányátol , az

után pedig Mykolay Ferencznek feleségétöl erőszakos-

san elfoglalták , az után pedig az ő jussainak sérelmé

vel nevezett Werbeuczy István Bajonyi Benedeknek

eladta, mivel hogy említett Bajony Benedek, és Thor

day 'Sigmond hívségtelen Zápolya Jánoshoz , és s.' tör

vényes Királlyának , és az Országnak nyilvánságos el

lenségéhez állottak. t

i536. Zápolya János-is azon Nemes Mikolay Fe-

rencz hívének Szárazbereki , és Symai egész rész jószá

got Sasváry Jánosnak , és Ferencz fiának hívségtelen-

sége által ajándékozta; mivel H.k Ferdinánd Csrh Or

szági Királynak külön törekedését követvén, Kavassy

Kristóffal , Bydy Mihállyal, és Bánffy Boldi'sárral Zath-

már • Némethi Várossának elégetésében , és elprédálá-

sában



sában nem tsak jelen vóltak, de sok károkat, és fosz.

tásokat a' Zápolya hívein elkövettek. Váradon Krisz

tus Menybe menetele ünnepén.

1844. Mikolay Boldi'sár Rómába tanúltt, a* Szent

Ferencé Szerzetébe állott , a' Kolosvári Klastromban

Perjel volt, mikor ötet a' Sociniánusok megölték, és

úgy ezen Jeles Nemzetségnek Mártyrja-is vagyon.

1 555. A' Mikolayak Némethi Várossával a' határ

villongások eránt megalkudtak.

1 563. I. Ferdinánd Császár, és Király Mikolay

'Sigmondot, és Miklóst, 's azoknak maradékit , 's iva-

dékit Mykola , Syma, és Zárazberek egész helységek

nek birtokában új Királyi adománnyal megerőssítette.

Posonyba 5. Octob.

1074. II. Mak ,/imiliun Császár, és Király Miko

lay 'Sigmondnak , Mihálynak , Jánosnak, és Ferencz.

nek Jel Levele által megengedte: hogy l^ikola hely-

ségnek határán Nagy-Éger, Fertees-Pataka , Halaass-

eger , Sár, és Nádas- Pataka vizes, és motsáros he

lyeken hidakat építhessenek, .töltéseket tsinálhassanak ,

's azokon az általmeno útazóktol , úgy mint a' terhes

szekértöl négy , az üres szekértöl két , &' lovas , vagy

gyalog útazótol egy pénz vámot szedhessenek. Bécs

ben 2i5. Májusban. Úe midőn ezen szabadsági Levél

a' Vármegye gyűlésén közönségessé tétetett, a' gyalog

útazónak vám bére tsak egy fillérre határoz tatott.

1664. I- Leopold Császár, és Király Mikolay Bol-

di'sárt Mikola, Syma, Szárazherek , Alsó- és Felső-

Fernezely , Várallya helységeknek,. Nagy • Bánya , és

Szathmár Várossokba lévő két házainak birtokába új

Királyi adomány mellett megerőssítette. Óstriai Bécs

Várossában i3. August.

1717. Mikolay Györgyöt feleségével, és gyerme

keivel a' Tatárok miképpen rablották el? és minő em

lékezetű írás tétetett e' felöl a' Mikolai Templomban?

Ugócsa Vármegyének leírásába z5. lapon.

• -A
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A' többi nevezetes rérjfiait pedig ezen Jeles nem

zetségnek az í. Részb a' Követek, és az Al-lspányok

között, eléaúánk.

§. 239. Egri Magyar falú, földes Urai: Szirmay

Lajos Eöi-énk, Egry László, és ttál , Uray, Korda,

C-.ászy , Szilágyi, C-üry, Szerdahelyi, Szigethi , Ud-

va. helyi Magi s , Kádár, Kallós, és több Nemesség,

lakóssai Reiormátusok , kiknek helyben Papjok, Osko

la íVjesteri-k, év régi formájú k0 Templomok, szántó

földgye három nyomásbéli, liszta búzát, kétszerest, és

roz-ot terem, réttye , legelloje kevé*, fája tűzre, és

makkolása határjában , Szathmár közel piatzozása.

A' fiú ágon most-is fent léVo Egry régi nemzet-

légtöl vette nevezetét , melly

i3oo. Észt. egészszen bírta, hanem

i366. tfgry László, és Jánol Péternek fiai magok,

és Imre rokonoknak rész jószágát Egriben a' Túr vi

zén épített malommal egy^yütt fejeknek váltságáért

VoRvary Jánosnak , Tamás fiának 100- forintban elzá-

logosítoiták , de megint viszszá foglalták, és azért I.

Lajos Király őket Wf.-yay János Medve fia, 's embere

által a* Királyi jtélo Udvar eleibe idéztette.

1374. Eg'-y Imre Scepessy Jakabnak Ország F5-

Birájának parantsolattya mellett Egrinek határát járat

ni akarta.

Azon Eszt. Egry László, Imre, és Leökös , Ján-

ky Lászlónak, Miklós fiának Túr- Terebessi malmát

levágatták, i20 sertésseit alattomba Egribe elbajtoták,

és a' Terebesni jobbágyait vasra verették, azért l. La

jos Király András Fő Ispánynak, Dienes fiának, vagy

az 6 testvérének Jánosnak, akár Sarollyány György

nek, avagy Majtéssy Péternek , és Oumboi Jánosnak

parantsolta : hogy a' Leleszi Konventnek bizonyságá

val ez eránt tanú vallatást tegyenek. Költt Visulbaa

Sz. Egyed napján.
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Egry Miklós Lászlónak, és György Péter

nek fiai határját Terebestöl határ jelekkel megkülön

böztetni kívánták Garay Miklós Nádor Ispánynak pa-

rantsolatltya mellett, Magasmarthi Pathó Kelemen Ná

dor ispány embere által , de Gróf Perényi Péternek

Terebessi jobbágyi ellent állottak.

1426. Azon határ járatást Egry Miklós ismét pró

bálta , de 'Sigroond Királynak parantsolattya mellett,

mivel Gróf Perényi Péternek azon időben a' Királyi

Udvarban kelletett mulatnia, más idore halasztatott.

1427. Azon határ járatás 'Sigmond Királynak pa-

ramsolattya által, mivel Jánosnak, néhai Gróf Peré

nyi Péter fiának a' Havas Alföldi Hadba &' Királlyal

kelletett mennie , megint elmúlasztatott.

1463. Egry Imre , és Gergely ellen tanú vallatás

tétetett: hogy Charnavoday Domokosnak, és Egyed

nek Udvari szolgáját nyilakkal megsebessítették , és

két paripa lovaikat 60. arany forint érőket , egy pán-

tzért, 's egyéb fegyvereket töle eröszakossan elszedtek.

i55o. Orsolya aszszonynak Pethényi , máskép Ba-

zándi Joó Demeter özvegyének, György, Mihály, és

Wilheloi fiainak, Anna, és Katalin leányinak benne

egy telek adatott. .

1678. Egry Kelemen, Miklósnak fia a' maga ré

szét Sajgay Bálintnak 400. forinton eladta, és.

1 583. megint 600. forint reá adást vett a* felesége

Oroszy Ersébeth Saígay Bálintót , &' ki az Egri rész

jószágát keresztényi szánakodásbol örökössön megvette

a' Zolnoki Várban kegyetlen Török rabságot szenvedő

férjének szabadúlása végett, és*

1592. Ezen eladás Királyi megegygyezéssel jóvá

hagyatott.

i589. Egry László , Bemárd, Miklós , János, Czer-

jék, és Sándri, az Kgrihez tartózandó, és néhai Egry

T&-



Tamás, 's L6rtncz által néhai Mikolay Gergelynek el-

zálogosított Gyaki r- Tölgyes és Py. káros köz erdoknek

v^zszá boc^ájtása a A'ikolay Ferenczet, 'Sigmondnak

fiát törvény szék áttal megintették.

1609. Cliáhóczy Menyhárt Egriben egy telket E gry

Bernárdtol Török rabságábol való kiszabadulas végett

örök árron vett.

1614 Salgay Katalin , Bálintnak leánya, Percnyi

Gábor felesége egy Ntmessi Udvar helyet, és házat

Egriben tizrnigy telekkel Szirmay Györgynek örök ár

ron által adott. •

1619. Ezen vétel Királyi megegygyezéssel jóvá ha.

gyatván , a' n-vezett resz jószágokban említett Szirmay

György, ugyan György fiával bé.kiaUattak, a' kik. és

ezeknek mostan élő maradéki Egry nemzetségböl leány

ágon származnak. Mert i366. Észt. Egry Borbála,

Egry Lászlónak leánya vólt Sasváty Jánosnak felesege,

ennek leánya Sasváry Ersébeth Egressy Gergelyné ,

kinek Iránya Egressy lllona 1409. Észt. vólt Szirmay

Jánosnak hitvesse, kitol egyenes ágon származnak a'

mostan élő Szirmaiak.

163o. Egry István, László, és Bernáth , más Ber-

náthnak fiai ellene mondottak azon haszon vételnek,

mellyet Mikolay István , és Ferencz az eleikkel lett

egygyezés ellen magoknak a' Piskárosköz , és Gyakor

tölgyes Egri erdőkben tulajdonították.

. A* Nagy • Bányai jdrdsban,

$. 24o. Batiz elegyes Magyar falú, 156. házbol

áll, szomszédgya keletröl a' Gombás erdő, melly ve

le közös, lakóssai heformátusck , helyben Papjok, és

köböl épült Templomok, és Ó.Hitüek, kik Vásáriba jár

nak Templomba, Mármarosba, és Ugóctába ezen van az

O szág út keresztül, szántó földgyei , és réttyei igen

gazdagon teremnek. Szathmár piatzozása fél mértföld-

nyire, legellöje, tűzre , épületre fája boséggel vagyon.

Birto-



Birtokossal Kállay Antal, kinek itten szép Udvarháza

és lakhelye vagyon, Császy, Kruspér, Jákó Féle^yházy,

Pap, f eley, Báró Bánffy, Gáspár, Nagy, és más Urak.

Hajdanában Bathuz , vagy Batiz nemzetségé vólt,

mellytöl Batiz házának neveztetett , de annak magva

izakadtával ,

i369. Simon Horváth Országi Bán I Lajos Király

tol felkérte , és a' Megyessi Uradalomhoz tsatolta.

1 378. Simon Megyessi Bánnak az özvegye birta.

1392 Határjai igazitattak Vasvári felöl, Vasváry

Miklós, Tamás fia, és István, néhai Simon Megyessi

Bán fia között, választott bírák előtt.

1421- Miklós, és Simon Jánosnak, néhai Megyes-

sí Bán fiának fiai bírták , kikn k jobbágyit megverte ,

marháikat elhajtotta Vetéssy Jakab , Lászlónak fia.

1426. Simon, Jánosnak, néhai Megyessi Bán fiá

nak ha a' Vasvári határnak egy részét Batízházához

foglalta.

• 1433. Móricznak Megyessy Simon fiának birtoká

ban vólt.

iő2o. Megyessy Morócz Istvánnak fiú maradéka

nem maradván , mint anyai jószágot a' Báthory nem

zetség felosztotta.

1548. Csonka hegy erdejének, Aszúrehetye , és

Sánta Péter vápája rétiyeinek határi Batiz, és Udva

ri helységek között igazitattak.

1,5/19. A' Gombás erdejétöl határa elválasztatott.

1 583. Báthory Susánna, Urai Mihály férjének e-

gész rész jószágát 1000. forintban béírta.

Vasvári Béltheky Mihálynak , és Hidy Mar.

gith feleségének rész jószág Batizon , Zinyér- Várallyai

szölővel , .

161o.



. Kákonyi Mihálynak ,

1637. Pálóczi Horváth Györgynek , Bornemisza

Ersébethnek, iuónyay Menyhárt özvegyének, és Peré-

nyi Gábornak,

16S5. Daróczy Sámuelnek,

1 6(1)9 Skotka Mihálynak, és feleségének Bors

Máriának ,

V

1717. Vi=zocsányi Sándornak rétz jószágok Kirá

lyi adománnyal adattak benne.

§. 24i. Batiz • Vasvári falú , 63. házbol áll, Ba-

tiztol tsak egy sikátor választya , szántó földgye igen

jó. a' Szamos gyakori árja kövéríti, kaszálója alkalma.

tos , a' lakóssai egygyesültt Oláhok, de Magyarúl. is

todnak, Papjok helyben, és Templomok, birtokossal:

Gróf Teleky F^rencz, Eötvös László maradék!, Kállay,

Gáspár, Jakó-Félegyházy Urak. A' falú végén Ud

vari felé vagyon az a' halom , a' melly alatt a' nyűg-

hatatlankodó Magyarok, kikhez a' Szathmári Deákok-is

tsatolták magokat , a* Szathmári Német őrző sereg ál

tal 1678. Eszt. levágattatván , temettettek, a' mint

Szathmár .Várossának leírásúban eléadtuk.

Régenten a' Vasváry nemzetség bírta , A' mellybol

Vasváry Vitus I. Károly Király Káplánnya volt^

i33a. Milkoviai Püspöknek nevezte ötet XXII. Já

nos Pápa, de a' Püspökség helyre nem álván,

i335 Nitray Püspök lett.

* • /

1342. Jelen vólt I. Lajos Király koronázásán, és

a' Lajos édes annyát elkísérte Nápolyba.

i339. Vasváry Pál,

i366. Vasváry Tamás határit járatták.

1392. Vasváry Miklós, Tamásnak fia, Istvánnal ,

néh«i Megyessy Simon Bán fiával a' határ villongáso

kat' választott bírák által elítélteték.

, 1426-
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1426. A* Charnavoday nemzetség határit újra já

ratta.

). Tanúkat vallattak Va&yáry Margith , és Do-

rottya, 'a az o férjeik Charnavóday Jakab , és Péter,

azon kív'űl Krizogon Egyházi személy, Simon János

fia , Megyesallyai Bán fia ellen , és az ő Batizházi job-

bágyi ellen, kik Vasvárinak sövénnyeit ledöntögették,

ottan házokat építettek , és a' szántó földgyeit felszán

tották.

1548. Pálfalvai Buryán Lászlónak, Remethey Lo-

rincznek , Vecsey Istvánnak, Dobozy Jánosnak, Cho-

rnay Jakabnak, és Kákonyi Péternek benne rész ada

tott, kik

1549 Újra határát járatták , ahol Dukaszeg rét

Sárpataket mellett Vasvárihoz ítéltetett.

i55o. Chiammay, máskép Vasváry Jakab egy Ne

mes ülésbe, és négy telekbe, Sárközy Miklós, és Ká-

k-inyi Péier is egy részébe Királyi adomány mellett

béiktathattak.

1637. Bornemisza Ersébethnek, Lónyay Menyhért

özvegyének, és Perényi Gábornak benne rész jószág ,

164i. Daróczy Istvánnak egy Nemes ülés,

1665. Daróczy Sámuelnek ,

1699. Bors Máriának, és Szkotka Mihály férjének,

1717. Viszocsányi Sándornak,

171)9. Eötvös Sándornak, Lászlónak, és Imrének-

is rész jószág adatott benne.

§ 242. Szent -Márton, 43. házbol álló Magyar

helyég, a' Szamos parton, melly a' déli részén vé

gig luiyván hasznos malmokat hajt, mezeje igen jó ter

mő , a' Szamos vize kövéritti, szép gyümöltsössei ,

Szaihiiár a' piattza egy fertály mértíoldnyire , két te

lek az Oskolákra rendelt értékhez tartozik, a' többit

Gas-
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Gáspár Sándor, Ozoróczi Ottlik Károly, és Rácz Im

re Urak bírjak.

* ^

1069. Simon Horváth Országi Bánnak a' Bathitz

nemzetség magva szakadtával I. Lajos Király ajándé

kozta , a' ki a' Megyessi Uradalomhoz tsatolta.

1520. Megysallyai Moiócznak fiú maradéki nem

lévén, a' Báihoriak magok közt felosztották, mint

anyai jószágot.

i5a5. Hogy az Udvari útra dölő Márványa szer,

és Kígyói rekettye földek a' Zent - Mártonyi határhoz

tartoznak , etitéltetett.

1.614. Kovács Mártonnak benne egy telek Báthory

Istvánnak végs0 rendelése, és Királyi jóvá hagyás ál

tal adatott.

A' birtokosok között említetett, 's itten lakó Ott

lik Károly igen Jeles Magyar nemzetböl vette eredetét.

I. Leopold Tsászár, és Király Ottlik György Attyának

adatott szép Czimeres Levelébe azt mondgya felöle:

M hogy tekintvén Nemzetségének régiségét , melly az

n első, 's még Pogány Magyaroktol eredvén, 's Ke.

M reszténnyé lévén, már 1. András Magyar Országi

„ Királynak idejétöl szüntelen vitéz hadi tettei által ne-

M vezetessé lett , 's hívségének állandóságával a" Ke-

f) reszténységnek, az Ország Apostoli Királyinak, az

n Ostriai Felséges Országló Háznak szentelte szolgá-

„ latit; azonkívül megesmérvén hívséges érdemeit ma-

„ ga különös hívének Felso Ozoróczi, és Kohanoczi

n Ottlik Györgynek , Magyar katonaság mezei Ezere.

M dessének, mellyekkel több hadi tsatákban , kivált

„ Buda Várának megvételén, és annak ostromán ma-

„ gát megkülömböztette , midőn a'- reája rohanó dü-

„ hős Pogánysággal , és annak segítségére szüntelen

„ jövő sokasággal nem gondolván , a' legnagyobb

„ tüzbe , és fegyvereknek élei között az ellenségre olly

„ seré-nységgel bátorsággal rohant : hogy annak rend-

„ gyeit felbontván , és személlyessen-is a' dühös ellen-

„ séggel viaskodván, annak sok vére ontásávai , '»

„ meggyözettetéséve^ a' Tőrük Zászlóval a' várnak fö-

-. v „ kára
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H kára felrúgott. 's az utánna tóduló Császári sere-

M geknek a' gyözedelemre útat nyitott , a' mint ezt fe-

M lőle a' Fo Hadi Vezér Bavariai választó Fejedelem

)} bizonyította. Azért már az elöbbeni , 's egy lábá-

M ban zászlót, más lábába kardot viselo fen álló medve

M Nemesi Czimerét, egy fejér lovon ülő, 's veres holdas

ff zászlót viselő Törökkel , 's vele által ellenben fekete

n levon ülő, ^s hegyes tőrét nék'.e szegező Magyar

„ vitézzel , és a' paizsnak felső részén L Császári Fel-

n séges nevet jegyző betűvel , 's annak óldalán egy

K csillaggal , 's fél hóiddal megnagyobbította. Ostriai

„ Bécs Várossában, 10. August. 1686. Eszt.

§. 243. Kah, 23. házbol álló kisded falú, a' Sza

mosnak tekervényes kerűlettyébe , és noha Szathmár-

hoz tsak egy fertály mértföld , de ritka ember fordúl

meg benne , azért köz beszédbe van : Kakon se vál

tál , apró füstös házikókba laknak az Oroszok, Udva

riba járnak Templomba, a' határjok szük , a' Szamos

nak árjai miatt tsak tengerit terem , kevés gyűmél-

tsös kertyeikböl élnek, földes Urai azok, kik Szent

mártont bírják, úgymint: Gáspár, Ottlik , és Rácz

Urak.

i38a. Kún nemzetségnek egy ága bírta, melly

Kaki Kúnoknak íratott , a' mint Udvarinak leírásá

ban látni fogjuk.

1648. Hogy Csonka hegy erdeje , Aszú rekettye,

és Sánta Péter vápája rétek Kakhoz, és nem Udva

rihoz tartozandók , elitéltetett.

$. 244. Udvari, i5o. házbol álló falú, határos a'

Gombás erdővel , melly vele közös , Szathmárhcz fél

mértföid, jó búza termő földgye, sok gyümöltsösse a'

Szamos parton , Magyarok Reformátusok kevesen, leg

inkább egygyesült Oláhok lakják, mind a' két félnek

Papja, Temploma; birtokossal.- Gróf Teleky f Báró

Vesseléuyi , Iklódy , Kastal János özvegye Malatinszky

Juliánna, Gáspár, Lónyay , Becsky, Darvay, Matay,

Sepsy , Nagy, Katra, Dombrády.

Régenten a' Szinvérí Uradalomhoz tartozott,

•i 382.
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i382. János, Megyessy Simon Bánnak fia birta,

és tanúkat vallatott Kaki Kún Ferencz ellen, a' ki Já

nosnak Udvari helységébe a' hidat elrontotta , egy

Udvari j- bbágyát elfogatta , és annak torkut, '» nyel

vét elmettzette.
t

1 52o. Ezt - is a' Báthoriak a' többi Szinyéri , és

Megyessi jószágokkal f.-loíztouák.

1848. Határi Kak felé megjárattak, a' mint Kak-

nak leírásába láttuk.

1 549- Hogy a' Gombás erdo Udvarihoz is tarto«

. zik , itéltetett.

i583. Báthory Susánna az Udvari rész jószágát

férjének Uray Mihálynak lekotette a' Jászai Konvent

el0tt.

1627. Debreczeny Tamásnak rész jószág Királyi

adomány nyal adatott benne.

1635. Gróf Bethlen István egész helységbe béik-

lattatott.

§. 2^5. Berend Magyar , és Orosz falú , 53 ház

bol áll, lakóssal Katolikusak, és Reformátusok, több

nyire gelyvások , ezt egy merito víz helynek t ilajdo-

nítyák a' Szamosba , melly keresztül fcly liat.in.kon ,

és a' mezejeket kövéritti , földgye igen bo /en terem

búzát, és tengerit, réttyei kétszer - is kaszáitatnak,

Szathmár piatzozása , fája k.»vés, birtokossal a' Lónyay

'Sigmond maradéki , Darvay , Csabay, és Gáspár

Urak.

\

Régenten a' Berendy nemzetség bírta. Okolszky

Lengyel író írja ( Ortis Polon T. Hl p. i95.) hogy

ennek, eleje eredetére való nézve Szász vólt, és mivel

a' Bányáknak miveléséhez igen értttt, valamely régi

Királyunk által • Lengyel Országbol Magyar Or zágra

hivatott, Berend foln gyét adományúl nyervén. Ennek

maradéki vitéz tetteikkel is tündöklőitek.

1 33o.
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i33o. Berendy Márton Mester I. Károly Királyt

midiin a' pártos Oláhok által körül vétetett, paiszsá-

val fedezvén, a' veszedelemböl kimentette. Thútócz.

11. Rész. 97. Tzik. f ,

1463. I. Mátyás Király Gerendy Istvánnak 3701%

érdeméért : hogy Jajcza Vára alatt a' Király ellen tö

rekedo egy nagy testű Törököt nyilával a' hasán ke

resztül lott, Nemessi Czimert adott , úgy mint : véres

mezon szarvakkal felemeltt fél hóidat, mellynek köze.

pét egy nyíl , nagy , 's hoszszú hegyével érdeklette, 's

felette arany csillagok fénylettek. Költi Jajcza Várába

11. Novemb.

i5a5. II. Lajos Király alatt veretett pénz Nagy-

Bányán , a' Berendi nemzetségek Czinaerével ezen fel-

irással : Temp. David, de Berend. Camer. Rivuli Do.

az az: Berendy Dávidnak Aszszony - Pataki Kamarás

Grófnak idejében. Schönvizner 266. lapon &' Magyar

pénzekröl. •

1545. Gosztonyi Miklósnak egész helység.

1 665. Sófiának Várallyai Horváth István feleségé

nek , Máriának Kende János hitvessének , és Sándor-

házy Ferencznek rész jószág benne Királyi adomán

nyal adattak.

§. a/f6. Berencse, Oláhúl Babosest Oláh fahí ,

i ni. házbol áll a' Szamos parton, melly tér hatáí át

iszapjával gyakran bé önti , ugyan azért igen jó ten

gerit , és füvet terem, által járó réve vagyon az Or

szág üt félen Nagy-Bánya felé, a' Szinyér pataka itt

szakad a' Szamosba. Lakóssai Oláhok , fa Templom-

jok, Papjok, az Etény erdőnek részét bírják, "sok szép gyű-

molts termő lankájik, Szathmár a' piattzok. Nagy ré-

szét bírják: Járdánházi Kovács, a' többit: Báró Vé-

csey Miklós, Gróf Teleky Sámuel, Báró Wesselényi

Jósei, Darvay Gábor, Kacsó, és Boros Urak.

Régenten a' Zinyéri Uradalomhoz tartozott.
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o. A' Báthoriak felosztották magok között.

1609. Csomaközy Péternek,

1624. Kovachóczy Istvánnak rész jószág adatott

benne.

162q Rhédey Ferencz arany sarkantyús Vitéznek,

Váradi Vár Kapuánnyának , Bihar Vármegye FŐ - Is-'

pánnyának , és feleségének Károlyi Katalinnak, egész

helység Királyi adomannyal ajándékoztatott. Ennek fia

1664. Gróf Rhédey Ferencz, a' ki ez előtt Már-

marosi örökös Fő • jsíiány vólt, éi 1607. Erdélyi Fe

jedelemnek valasztatott , Herenuzei birtokát végső ren

delésével a' Szaihmári Refonnára Oskolák, a hagyta.

168i. A' Jesuviták malmával egygyutt elfoglalták,

mellyröl

1687. Az Ország gyűlése előtt panasz tétetett.

1773. A' Jesuviták eloszlásával nagy része a' Ki

rályi Kamarára, erröl Ját dánházi Kovács Urakia

szállott.

A' Rhédey Jeles nemzetség eredetét vette Aba

régi nemböl, mellyböl harmadik Királlya vólt a' Ma

gyaroknak.

1199. Hogy Czabanha Zathmári Fő-Ispán ebböl

származott, és ennek fia János, László pedig 1002.

Eszt. unokája vólt, 1. Rész §. 12i. Oklevéllel megmu

tattuk.

126i. Esztendőben - is IV. Béla Király levelében,

mellyben az Egri Püspökségnek birtokait meger0, íti,

tanúk voltak Heves Vármegyében Rétién Aba nemböl

való Nemesek. Ezeknek maradékit Benkő Jósef Erdély.

leírás. I. Kött. 289. lapon elé adgya ; úgy mint:

Miklós Kis-Rhédéröl, és Szent - Márton • Rhédéről

Rhédeinek mondatott.



Rhedey Sándor Nógrádi Követ vólt a' Bu-

tfai Ország gyűlésére, a' hol buda Vára Hunnyady

Jánosnak gondgyára bizódott.

i55a. Rhédey Ferenoz Dobó Istvánhal cgygyütt

Oltalmazta Egert, és &' várták elosztásakor S reá bíz

ták a' Csabi bástyátol fogva a' szegelet toronyig Való

Vártát.

Miklósnak fia Miklós Mikotzáhak neveztetett. Uno

kája Péter Mikótza Rhédey vólt. Unokájának fia Mik

lós Dó'sa Rhédey. Unoka fiának fia megint Miklós,

kitol Rhédey László származott, 's felesége vólt Rees-

ky Ersébeth.

Ettöl való származásokat a° mostan virágzó

dey nemzetségnek a' Királyi ítélő Udvar el0tt folytt

perböl írtuk le:

Rhédey Lászlónak Recsky Ersjébeth feleségétől fia

vólt Rhédey Pál , felesége Sutha Anna. Pálnak hat

fiai vóltak ' Ferencz , István, és János, kik maradék-

jokban élnek; Pál pedig, László, és Péter iaagtala^

núl kimúltak.,

1 566- Legídőssebb Ferencz Fia Váradi Nagy Pré

post Vólt, hanem a' Káptalan feldúlatván , és a' Hazá-

üak nagyobb része a' Katolika hittöl eltérvén , egyne

hány Papjaink taegházassodván , ő-is Károlyi Katalint

feleségűl vette , a' mint Keresztúry Tudós hazánk fia

A' Váradi Káptalannak leírásában 42. lap. bizonyíttya.

1607. Szent Jóbi Apátúrságnak Urádalmával Rákó-

czy 'Sigmond Fejedelem által megajándékoztatok , és

azon Észt. azon Fejedelemtöl Piskolt helységet fel;

kérte.

1609. Abban líj Királyi adomány mellett megerS-

sitetett. Vólt akkor arany sarkantyut Vitéz, Váradi

Fő -Kapitány, Bihar Vármegyének FS-Ispánnya, Er-

délyi Fejedelemnek Követtye.
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1617. Felkérte Gyán , Remete, Ant, Baj t Köte,

Tarcsa jószágokat Német Gergely magva szakadtával.

Zsáka mezo várost. Bakonyszeg , Bocs helységeket,

Kórogy, Orös, Csekehida, Mustó, Kengyel, Szent-

Király rész jószágokat , Berencze helységét.

162i. Feleségével Károlyi Katával végső rendelést

tett, a' jószágát maradékira, az után oldalaslag lévő

attyafiaira hagván , 's azon Eszt. megélemedett korá

ban meghalálozott. Sz. Jóbon temettetett, a' mint a'

Koporsó kövének reáírása, és temetésére Bethlen Gá

bornak meghívó Levele bizonyíttya, a' hol ötet RégJii

vitéz Úrnak t és érdemes Hazafinak nevezi.

1621. Ennek Fia Ferencz, Bihar Vármegyei Fo,

és Mármarossi örökös lspány, felesége Bethlen, Drus-

sina.

, '\

1657. Erdélyi Fejedelemnek választatott, és a'

mint Bethlen 1i. Könyv. írja: „erre a' méltóságra Ér-

M délynek minden Magygyai között legérdemesebb vólt.

i658. Ennek fia László, Mármarossi örökös F6-

Ispány , az Erdélyi Fejedelemnek Tanátsossa, és F«é-

kelyi három Széknek Fő-Kapitánuya maradék nélkül

meghólt.

1609. Istvánnak maradék!: 1641. István. 1685. Lász

ló. 1722. László, és ennek fiai László, Gedeon, és Jó-

séf a' mi időnkben éltek.

1609. Jánosnak maradék!: 1667. Ferencz, Erdélyi

Fejedelemnek Tanátsossa, Kolos Vármegyének Fő-ls-

pánnya, 's Várának Kapitánnya, az Udvarhelyi Szék

nek Fő-Királyi Bírája. Ettöl származnak az Erdélyi

mostani Rhédey Grófok , és

1776. János, Hadi Vezér , a* Magyar Není«s Test-

őrzo Seregnek másod Kapitánnya , a' Mária Therézia

Rendjének Vitézze , Császári , 's Királyi Kamarás , és

belso Titkos Tanátsos* az után

1688.



1 638. Ferelicz, kinek felesége Macskássy Ersébetb,

felinek fia 'Sigmond , kinek felesége Báró Wesselényi

Katalin nemzette Ferenczet , Királyi Udvarnokot, és

Tanátsöst, kiaek Csemnlczky Máriátol született fla a'

mostan élő Gróf Rhédey Lajos, Császári, 's Királyt

valóságos Kamarás, Ezeredes , Bihar Vármegyei Fő-

íspányi Helytartó, és Leopold Jeles Rendjének Vi

tézzé.

Gróffá lett, van jeles iflTjú testvérje Kis-

Rhédei Rhédey Ferencz.

§. 247. Patóházat Oláhúl fató, 140. házbol álló

falú a' Szamos parton, szép kis erdeje, jó kövér szán

tó földgye , gazdag fű termő helyei , sok hasznot haj

tó gyümolts termő lankáji, mellyeket a' Deák Lucus-

tól neveznek az Oláhok, Sjzathmár a' piattza. Magya

rok, és Oláhok lakják, ezeknek Templomjuk, és Pap.

jok. Bírják: Gróf Teleky , Báró Bánffy, Báró Wesse

lényi, DarVay, Zoltán, Csabay , Szoke, Görög, Fülep,

Décsey , Gáspár urak, és Pathó Anna Kún Dávidné

utőlsó ezen a' névén.

Régenten Magasmarthnak-ii hivattatott, és Pathó

nemzetség birta egészszen.

1460. Magasmarthi Pathó István Király emberének

neveztetett Mátyás Királynak parantsolattyába Myko-

!ay Lászlónak részére Charnavodey Egyed ellen.

1547. Pathó Menyhért Magastnarthi rész jószágá

ba új Királyi adománnyal megerossíttetett.

1600. P.atóházán, máskép Magasmarton Perényi

*SóEának Zekell Gybrgy özvegyértek rész adatott.

16ia. Egry Anna négy t0iket itten Kende Frtasi"

nának 260. forinton elzálogosított.

i665. Sándorházy Feíencz, és Thúry Susánna fe

lesége , azonkívül Mária Kende Jánosnak, 'Sófia Hor

váth Istvánnak hitveasei ,

. Ü a
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1717. Víszocsányi Sándor ezen helységnek részei

be Királyi adomány mellett béiktattattak.

§. '2.\í] Szamostelek 8o. házbol álló falú a' Sza

mos kerületéoe , jó termo határa, lapályos fö'd^ye ,

mellyet a" Szamos vize nagyon kövérít, és azért min

denféle veteményt bőven terem, kaszálói jók. Oláhok;

kiknek Te.nplo'iiok , és Papjok helybe, és kevés Ma.

gyarok lakják. Földes Urai: Báró Wécsey, Geöcz Ki

rályi Tanátsos , Gáspár, Káp tlthi Nagy, Tholnay Ki

rályi Tanálsos őzvegye , Matay.

Régenten a' Szinyéri Uradalomhoz tartozott, és

Megyesallyai Morócz jstvánnak fiú ágon lett magva

szakadtával "v

i

i5ao. a' Báthoriak magok közöt felosztották.

16215. Kálos Istvánnak ,

163i. Zóltán Jósának benne rész jószág,

i635. Bethlen Istvánnak egész helység Királyi

adománnyal adatott.

\. 249. Apa Magyar, és Oláh falú, 3oo. házbol

áll, földes Urai^ Grót Teleky Sámuel , Báró Wesselé

nyi Jósef , Báró Wécsey Miklós , Gáspár , éí Darvay

Urak. Lakóssay Reformátusok, kiknek nagy kő Tem

plomok , Prédikátorod Kiss-ístván Esperes , és Ó - Ili-

tüek, 's ezeknek- is Papjofc, Templomok, három nyo-

másra van felosztva határa , gazdagon termő földgyei

a* Szamos mellett, sok szőlő hegyei: Nagy-Kis-Kökin-

156,1101103, Krassai-Szug , ÉIő-Hegy, Köz -Pataki

mellyek jó bort teremnek , kaszálója elegendő , fája

tűzre, épületre közel , a' Szamos vize mossa határát ,

mellyen jó hasznot hajtó malmok vágynak, a' Szí-

nyér pataka-is alatta foly , Hegyein Kalcedon kövtk,

é? Gipsz találtatnak, Torda nevű hegy tövébe pedig

a' Nagy-Kökintsén bányát-is mivelnek , 's régemen is

miveltek , mellytől neveztetett Ko • Kökintsének a'

Hegy-is.

Apa nemzetségtöl vette nevezetét.

1 298.



1298. III. András Királynak Levelében Gergely ,

és Jakab Gróf Apának fiai említetnek Váradi Püspök

leírásában ia3. lap. Azután aű Megyessi Uradalomhoz

tartozott.

i/ji/j. Miklós, és Simon, Jánosnak Megyessi Bán

fiának fiai tanú vallatást tétettek : hogy Sándri Balknak

fia , Imre, és Sándor Béltheki Drágh Vajdának tiai az

ö jobbágyikat Apában megfosztották.

1492. Megyesallyai Morócz István Margith felrsé-

gével Királyi adomány mellett Apa helységében béik-

tattatott.

161o. Apay Bálintnak egy Nemes Udvar helyet

Királyi jóva hagyással Báthory Gábor ajándékozott.

Azon Eszt. Szirmay György az Apai hegyen há

rom szölot nyert Királyi adománnyal.

Azon Eszt. Nagy Gergely.is egy Nemes ülést.

1616. Nevezett Apay Bálintnak, és Nagy Gergely

nek egész Apa helysége Királyi adománnyal tdaiott.

De

- '.t .1629. Huszkai Kornis 'Sigmond maga részét meg

tartotta. • r '•

"'•''- i

1638. Ziígó-Patak, és Hó- Patak köztt lévo liget

erdő eránt villongása vólt a' Szinyérvárallyiakkal.

§. a5o. Jósefhdsa elegyes Magyar, Orosz, és

Sváb falú , 125. házbol áll , nagy Ország út Bereg ,

Ugócsa Vármegyékbőr Nagy-Bánya felé , nagyobb ré

szét a' Gróf Károlyi ház birja, de bir benne Báró Wé-

csey Miklós Fő-Ispány , Gróf Teleky Sámúel, Szirmay,

Tóth, és Kacsó; lakóssai Katolikusok, Reformátusok,

és Ó-Hituek, mind a' három rendbélieknek Templom-

jok , és Papjok, határja három nyomásbéli , kétszerest,

rozsot, tengerit, és zabot terem, földgye térséges, és

kövecses , mak termo tölgyes erdeje , szölő hegyei , 's

meglehetős bora, piattza Megyes , Várallya, és Szath-

már. •'.,'.

Régen-



Régenten a' Megyessi Uradalomhoz tartozott , a*

Megyessi Bánok bírták, és azoknak Jósef fiátol vette

nevét.

Megyessy Morócz István halála után , az

Eosedi , és Zaniszlóffy ágon lévő Báthoriak magok kö

zött mint anyai jószágot felosztották.

i585. Zokolyi Györgynek rész jószág,

1609. Eosedi Báthory Istvánnak fűi ágon lett mag

va szakadtával Csomaközy Péternek egész helység ,

1624. Kováchóczy Istvánnak ,

1629. Károlyi Katalüinak-is benne rész jószág Ki

rályi adománnyal adatott.

§. a5 1 . Aranyos • Megyes , térségen fekvo 260.

házból álló Mezo Város, és Posta hely, nagyra kiter-

jedett , '» minden veteményt boven termo szántó me

zeje ' hasznos kaszálója, híres Gombás, Ktény nevű

erdei , jó bort termő Bihk , Csiap , Ördög , Boszor

kány , Kaczkő nevezetű szöl'ő hegyei; lakóssai Kefor-

mátu t Magyarok , és Ó-Hitű Oláhok , mind a' két val-

lásuaknak fa Templomok, és Papjok van, hét Orszá

gos .vásárja esztendőnként. Szép négy szegeletű vára

volt, mellyet alább leírjuk. Van a* határán egy úgy

nevezett Tatár domb , a' Rakta Éger parton, melly-

röl az a' köz vélekedés : hogy IV. Béla Király idejé-

ben, midőn ezen vidéket feldúlták a' Tatárok, itt ta

nyáztak , az erdőre , és vizre nézve táborozásra igen

alkalmatos hely lévén. Bírják ; Gróf Teleky Sámuel ,

Báró Vesaelényi Jósef, a' Károlyi Grófi ház., és Becsky

Urak, kik föben járó hatalommal-is bírnak, de vagy

nak több kissebb birtokosok-ií : Szeleczky , Eöttvös,

Darvay , Way , Szirmay , Melozer , Kacsa , Boros ,

Egry, Tóth, Szathmáry, Terge , Sepsy , Fényes, Ne-

mesck.

Régenten tsak Megyesnek, vagy Megyesallyának

neveztetett, hanem minekutánna a' régi várát annak

föl-
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földes Urai igen fényesen felépítették , annak ritka

nagyságú aranyos palotájátol, Aranyos elő nevét nyer

te. Gyöngyössy István-is Kemény Jánosrol írott Ver

seinek 2. Könyvében ezen Várat Szépnek nevezi, Ló-

nyay Annának Tatár rabságában lévő férje után e»-

deklő zokogását e'képpen leírván :

•„ Légyen mindenemnek haracsló vására ,

„ Ócsó becsre kellyen a' Szép Megyes váraí-

„ Csak kiváltásodnak készülhessen ára ,

„ Hidd • el : nem szomorít mind ezeknek kára !

1278. Eszt. előtt már vára volt, és Jákó várának

neveztetett, András Jákó fia, Kaplon/i nemböl való

birta , hanem olly rettenetes tselekedetre vetemedvén:

hogy IV. László koronázott Királlyál buzogánnyával

megütögette , ezen Felség hántásért azt elvesztette, és

Miklós Erdélyi Vajdának , Móricz Mester fiának ada

tott az említett Király által , a' mint kitetszik e' követ

kező Jel-Levélböl : „László Istennek kegyelméböl Ma-

„ gyar, Dalia át . Horváth Országoknak Királlya. Mi-

„ vei hogy hívségtelen tettei miatt Andrásnak, Jákó

„ fiának , Kaplonyi nemböl lévonek , a' ki a* Mi Or-

„ szágunkban, a' mi koronáztatásunk után, mid0n már

,, koronázott 'Király lettünk volna, Felségünknek fé-

„ nyességére dühössön rohanván, buzogánnyal minket

„megütött, ezen hallatlan, és illetlen tselekedetért

,, szégyenlették minnyájan a' Mi Királyi személyünket

„ gyalázatos, és rettenetes verés miatt bántódva lenni;

„ azért Mi, a' mi Országunk Egyházi Fő - Papjainak ,

„ Zászlós Urainak eleibe terjesztvén ezen tselekedetet ,

„ egyenlő akarattal végezték: hogy ezen irtóztató, és

„ hívségtelen tette miatt nevezett András, az hívség-

„ telenek számában írattasson , és Levelessé tétessen ,

„ (proseriptus maneat) , és mivel az cllyan hívségte-

M lenek a' jószágjoktol -is törvény szerént megfosztat-

„ nak , és gyalázatos büntetéssel bűntetteinek , akar-

„ juk: hogy Miklós Erdélyi Vajdának, és Zolncki Is-

M pánynak, Móricz Mester fiának, a' mi hívünknek,

„ és kedvesünknek, a' ki gyermekségének els0 eszten-

„ dejéiol , a' Hazának, Koronának, és nékünk híven

„ szolgált, kivált mikor Fintha Nádqr Ispány által

M



n rabságba tétettünk, félre tévén minden vagyonnyát,

,., és szerentsének esetét, minket a' rabságbol megsza-

„ badított ' említett Andrásnak birtokai Megye* mel-

„ lett, a' Zamu* vizének mentében fekvők , Jakói>ára

M nevezetű vára, minden hozzá tartozandóival adattassa-

„ nak. A' mint az említett hívségtelentöl ezeket elvévén,

„ Királyi kegyelmünkböl adtuk, és megmásolhatatlanúl

„ ajándékoztuk említett Miklós Vajdának , az ö ina-

„ ladékinak, és ivadékinak örökös, és megmásolhatat-

„ Ian jússal birattandókat. Adatott Benedek Mester

„ Esztergami Szent Egyházra választot, és Budai Pré-

,, post, a' mi Udvari Al-Kantzellárunk , kedvesünk, és,

„ hívü ik keze által. Urunk' 1278. Észt. Martiusnak

M jdik Kalendáján , Országlásunknak harmadik Eszt.

J V. László Király ugyan 1272. Eszt. tíz esztendőt

korában koronáztatott , de mivel a' gyám attyainak

gou-í viselése alatt volt, országlusának idejét tsak 1274.

Kszt számlálni szokta volt, a' mint több adományi le

veléböl kitetszik.

Ezen Miklós Vajdának , Móricz fiainak maradéki

bírták tehát ezentúl, kik hol Móriczoknak , hol Móric/.-

hídaiaknak, hol Megyessi, vagy Megyesallyai Bán fiai

nak neveztettek.

i35i. Báthory László, Zabolchi Fő-Ispán, Annáti

Móriczhidai , és Megyesallyai Vajda Miklós fiának Mó'

ricznak leányát vette házas társúl, melly Pók nemböl

eredeti, 't ezzel nyerte Somlyót ., és úgy lett a' Som-

]yai Báthoriak torsoke. A' mint Kesédnek leírásában

eléadtuk.

i3ő9 Miklós Vajdának Simon unokája I. Lajos

Király alatt Dalmátziai, és Horváth Országi Bán volt.

1414* Miklós, és Simon, Jánosnak, néhai Megyes-

$i Simon Bán fiainak fiai tanú vallatást tétettek : hogy

Sándri, Balknak fiai, Imre, és Sándor, Béltheki Drágh,

Vajdának fiai az ö Megyessi jobbágyaikat megfosz-

tptták.
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i4i5. Báthory Antal a' Megyessi Uradalomnak fe-

lét Megyessi Bán unokájátol kiperlette , de-ezen ítélet

véghez nem vitetett. Mert

1429. A' Megyessi Uradalmat Simon, Jánosnak,

'néhai Simon Megyessi Bán fiának fia ,

/

1442. Móriczhidai Móricz, Simonnak., néhai János,

Bán fia fiának fia bírták.

1492. Megyesallyai Mórócz István Margith felesé-

gével ezen Uradalmat új Királyi adománnyal leány

ágra is felkérték. Vár nem említtetik, hanem tsak

Megyessi Kuria , és hozzá tartozandó Apa, Krassó a'

vámmal, Tóthfalú , Lipó , Borhid , mind a' két Veres-

marth egész helységek.

1493. A' Megyessi Várat Báthory András, és Ist

ván az Écsedi ágbol hozzá tartozandóival erő hatalom

éinal elfoglalták , _ellent mondván Báthory János, és

/ Miklós a' Somlyai" ágbol Zaniszlónak fiai a' Jászai Kon

vent el0tt, mivel ezeket-is hasonló jússal illette.

1 5 19. Báthory István Nádor Ispány, András Zath-

»ári Fö-Ispány, és György Fo-Lovász Mester fiú ágon

toriénheto magvok szakadtával Rozgonyi Istvánt H.

Lajos Királynak reá állásával ezen jószágban testvérek

nek örökbe fogadták.

. Hoszszas per után, az Ecsedi , Somlyai ,

és ZaniszlófB Báthory ágak ezen Uradalmat Verbeu-

pzy István Királyi Személyes elott magok köztt felosz-

toiták, a' mint az I. Rész. §. 147. eléadtuk.

Hogy a* Gombás erdő a' Megyessi Mezo

Városnak , Udvari , és Batizi helységeknek határihoz

tartozik, elitéltetett.

1 588. Hagymássy Györgynek egy Nemes Udvar,

és négy telek benne Királyi adománnyal adatott , a'

hol már Aranyos Megyesnek neveztetik.

1600.



160o. Újhelyi István, és felesége Bagossy Katalin

két telekbe, Patkós Menyhért hitvesiével Milosich Er-

•éhettel egy Nemes ülésbe béiktattattak.

-161o. Szirmay Györgynek egy Nemes Udvar a'

Báthoriak által ezen Városba bé vallatott, és Királyi

jóva hagyással helyben hagyatott.

1626. Utőlsó Báthory András fiú maradék nélkül

meghalván , ezen jószág

\- •

163o. Lónyay 'Sigmondra, akkor Krászna, azután

Bereg Vármegyei Fo-Ispányra szállott, a' ki Lónyay

Istvánnak Báthory Katátol, Zanus/.lóffi Báthory Élek*

és felesége Jakchy Anna leányátol született fia vala.

Ez a' Megyessi várat újjítani kezdette, a' mini anoak

reá írása mutatta.

1 633. Pászthoy Málüénak, és feleségének Chamay

Annának benne rész jószág Királyi adománnyal ada

tott.

'

ifi56. Lónyay 'Sigmondnak Warkocz Margith fe

leségétől három leányi, Susámia Bochkay Istvánné,

Anna elébb Wesselényi Istvánné, azután Kemény Já-

nosné, Margith eloször Thelrgdy Istvánné , az után

Csáky Istvánné maradtak , és ezen , 's több jószágok

kal felosztozkodtak. Várm. jegy. Könyv.

1 663. Iffiabb Gróf Csáky Istvánnak, a' Zathmári

Vár Fő-Kapitánnyának majorja volt a' Sz. János líttzá-

nak keleti végin, de rosz gondviselés alatt; mert akár

melly jövevény minden kérés nélkűl hozzá nyúltt szé

nájához , és szalmájához, innet eredett az a' köz mon

dás , mid0n valaki kéretlenül , vagy kémélletlenfil bán

más ember jószágával: Nem a' Csáky szalmája1.

•

1669. Lónyay Anna, Kemény János Erdélyi Feje-

. delem özvegye , a' Megyessi Várban titkos gyülekeze

tet tartván legnagyobb eszközlője' volt: hogy a' Szath-

mári őrzo Német katonaság az öizve sereglett Nemes

ség által a' Gombási erdőbe öszve kontzoltatott , és

azért



szert az Aranyos Megyessi , éa ahoz tartozott jószága

L--opold Császár számára elfoglaltatott , és a* S/.atli-

mári Várhoz biratott, míg nem azt újra viszszá nyer-

ték, a' mint az í. Rész. §. 171. megírtuk.

167o. Maga Lónyay Anna levelessé tétetvén Er

délybe menedék helyet keresett, és noha Szathmár

Vár negye eleget esedezett Levelei , 'i Követei által

I, • íHiid Császárnál: hogy ezen különös 'szépségű, és

errősségü Vár az akkori háborús idokben 6 Felsége

híveinek menedék helyéül meghagyattasson, de a'

Szathmári Hadi parantsojó , a' naponként nevekedo tá

madás miatt azt tanátsosnak lenni nem itélte , az Ara-

nyos Megyessi várnak bástyái puska porral elhányat-

tatváa , földig rontattattak.

1707. II, Rákóczy Ferencz támadásában a' mi ép-

ségben maradott-is, annak hadai által felgy új tatváa ,

elégettetett.

Mitsoda állapotban volt elpusztítása el0tt ? azt

azon Várnak Tiszttartója Nagy Péter írásban hagyta,

mellynek rövid foiglalattyát eléadgyuk e'képpen : .

Ezen Várnak hátullyát még a' Báthoriak epítették,

tnelly kitetszik a' három sárkány fog Báthory Czimer-

ből az éjszaki óldalon lévo felso ablaknak szemöldökén,

alatta kimetzve lévén : Hona maierna. Sigis. de Lo-

nia , de a' Báthoriak idejébe tsak erősség nélkül való

épület lehetett , mivel a' leveleiknek költébe így írá-

nak : Datum in Curia nosira Aranyos- Megyes 1608.

Mivel már Aranyainak nevezik , az Aranyos palotá

nak is az 6 idejekb.e fen kelletett állani ; a' többi ré

szeit pedig Lónyay 'Sigmond hol építette , hol megúj-

jítatta , és a' Várat sántzokkal . bástyákkal , felvonó

kapúkkal megerossítette. Kitetszik a' napkeleti ólda

lon ni ablak felso részén lévo metszésböl: S. L. D. N.

L. Anno 1620. melly nem egyébb , hanem: Si'gism.

Loniay de Nagy-Lonia. A' Vár kapú külső felén-is

volt kivésve a' Lonyay Czimer ezen reá írással: „Mag.

„ Comes Sigis. de Lonia. Comes Comit. Craznen, a

„ fundamentis exstruxit, A- P*
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' A' kerületén k0 fallal kirakott mély árokba vizet

lehetett bévenni, az ároknak külső partya vastag tölgy

korlátokkal, a' belső partya pedig kemény kő fallal

volt korúl véve , &' négy szegeletén eros bástyák.

A' külső kapú a' tömlöczczel, é*s a* rabházzal a'

Várnak éjszaki óldalára nyütt , a' kapú felett a' Tiszt

tartónak, az oldalán pedig a' Porkolábnak, és Hajduk

nak szobái valának, innent hajolván a' déli sorra az

belső kapú éppen közepette felett volt kemény bolto-

zás ;'.).. u a' felvonó kapú, és azon felül az őr álló to

rony legmagossabb.

Ezen Vár volt négy szegeletü , belso épülettyei

három emeletüek , ablak, 's ajtó felei faragott kőböl.

Alatta mindenütt erős bólt hajtásos pinczék, az

udvara közepén jó mély, és friss forrás kút.

A' második emeletbe való béjárás ko oszlopokon

álló folyosóbol volt kő garádítson.

Az éjszaki szegeleten belöl volt keringos garádics

a' nap nyugotti toronyba, és a' harmadik emeletre,

a' hol leginkább Lónyay Anna Fejedelem aszszony sze

retett múlatozni. Volt a' Paradítsom szoba kifestve

minden állatokkal , más szoba Parnassus hegyével , és

a* Nimfákkal , tüzellő kandalló benne illyen reá írások

kal : Memorare novissimd &c, Spes confisa Deo &c.

A' déli soron alol volt eleség lerakó nagy bólt, azon

felül az ebédl0 palota olly nagy: hogy sok ember ked

vére nem tsak vendégeskedhetett, c!e paripát -futtatha

tott volna benne. Ott a' Musikásoknak különös fel

helyek volt, és a' bollba lejáró ajtótska, által ellenné-

be a' nagy Konyha, Kamara, és Szakáts ház. Ez a'

nagy palota, az ő drága felkészíttésére , és díszességé-

re való nézve aranyos palotának hi vattatott, és attol

neveztetett az egész Uradalom - is Aranyos - Megycssi-

nefe.

"4 A' nap nyugotti , 's éjszaki soron mind szobák, 's

közöttök kis-konyíiák, és némely rejtek helyek -is va

lának, a' nagy torony ellenébe pedig üveges palota.
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ijSz. Báró Wesselényi István mint örökös nagyobb

részét a' zálogosoktol kiváltotta , kinek halálával Fe-

rencz fiára szállott, a' ki

ijS9. Lónyay Margith részét kezéhez vette.

1744. A' Várnak felálló részeit sindellyel bé . fe

dette.

1747. A' Várat egészszen magáévá tetté, melly

ínost Báró Wesselényi , és Gróf Teleky részre két felé

bíratik.

Vagyon ezen Városba egy régi puszta k8 Terti.

plom-is , melly valóban igen nagy, 's derék épület

volt , a' kerületét Bardt-Kertnck hijják a' lakósok , é*

hogy veres Barátok .laktak itten, azt meséllik ; de nem

egyéb volt, hanem Szürke Barátok Klastroma. Szent-

Iványi a' Klastromok Lajstromába , és Péterffy &' Ma

gyar Egyházi gyülekezetek leírásába Megyessi , Me-

gyesallyai Szürke Barátok Klastromát említik.

i5oo. i53i. 1547. Hogy a' Nagy • Bányai anya

Klastromtol függött, azt Nagy-Bányának leírásában elé

adtuk.

' i559. Még azon Szerzet bírta, a' mint Krónikája

bizony íttya , az után már nints emlékezete.

1644. 1653. 1656. A' Templom még fen állott,

mivel annak sír bolttyába temetkeztek, és tsak 27. esz

tendok elott vitettek által a' Koporsók a' Vár déli bás

tyajába.

Azok között van egy réz Koporsó szépen kifestvé

\Varkoczi Czimerrel , Sz. írásbéli sok leczkékkel , át

kokkal , a' ki háborgattya , Deák reá írással , melly

Magyarúl így vagyon: H Itt nyugszik Tekintetes, és

í, Nagyságos Margith Aszszony, Tekintetes, és Nagy-

}} ságos Nagy-Lónyay 'Sigmond Úrnak kedves hitves^ •

,, se, néhai Tekintetes, és Nagyságos Nopsiczi War-

í, kocz György Úrnak, néhai Nagyságos Bedeghi Nyú.

n *?



„ ry Borbálától született leánya, tsendesen elaludt az

M Orban 8. Decemb. éjtszaka 1i. órakor, Urunk 1644.

„ életének 58. Eszt.

Ezen Warkocz nemzetség Siléziábol jött-bé az Őr-

szágba , &' Zápolya István feleségével, Hedvig Herczeg

Aszszonnyal , 's idővel nagy jószágoknak lett Urává.

A' második Koporsó rézböl szépen kifestve Ló-

nyay Czimerrel , Sz. írásbéli sok leczkékkel, Deák reá

írással, melly Magyarúl így van: „ Tekintetes, ét

„ Nagyságos Nagy-Lónyai Lónyisy 'Sigmond Úr, Csá-

„ szári Felségnek Tanátsossa, Beregh Vármegyének

., Fő-lspánnya, itt lelte végső nyugodalmát 7. Majusb.

„ életének 60. Urunk' 1653. Eszt.

A' harmadik Koporsó rét gombokon álló, minden

reá írás nélkül , gyaníttatik : hogy liánffy Ersébethé,

Lónyay 'Sigmondnak második feleségéjé.

A' negyedik Koporsó vasbol , Wesselényi Czimer

rel ezen reá írással : „ Tekintetes , és Nagyságos Wes-

„ selényi István Úr meg hala 17. Julü, életének 3j.

„ Urunk' 1656. Eszt. ..„-,.•

8. 262. Görbed elegyes Magyar 's Oláh falú , föl

des Ura a' Gróf Károlyi ház , 6o. házból álló , lakóssal

Reformátusok, kik Levitát tartanak, és O-Hitüek, fek

szik Megyesnek szomszédságában, térséger, és fejér

agyagos határa, három hyomásbéli , búzát, rozsot,

tengerit, és zabot terem középszerűen fája van a' Gém.

bási erdőnek egy részéböl , piattza Szathmár.

1438. Móricz Simonnak, néhai Megyessi Bán fiának

fia bírta, és Kulchi helységnek egy darab erdejét Geor-

bed helységéhez foglalta. Panasz tétetvén ez eránt Chc.

maközy Pál , és András által Albert Király el0tt , an

nak parantsolattyára Zathmár Vármegye Kyry László

Szolgabíráját kiküldette , a' ki illyen jelentést tett a'

Vármegyének! „ hogy o, a' kiktöl illett, és szabad

M volt, Nemesektöl, és nemtelenektől, kivált a' Kul.

n ekei, és Geörbedi helységeknek határossitol , é»

szom-



f, szomszéditol , mind a' két nemen lévőktöl nyílván ,

t, és alattomba szorgalmatoson kinyomozott illyen bi-

n zonyos, és mero igazságot: hogy igen-is a' mint a'

n legfényesebb Király Úrnak panasz tétetett, Móricz

„ Simonnak fia tselekedte hatalmasúl., és nevezett hely-

n ségeknek fö határ jele a' Zamus vize; azért mivel

,í az elfoglalt föld, és erdo azon túl helyheztetik ,

„ igazságtalanúl foglalta-el a' Kulch helységtöl &' maga

„ Georbed helységéhez. Kőlu Berveyen Sz (Jrbáa

„ Pápának ünnepe után ötödik napon 1438. Eszt.

i585. Zokolyi Györgynek benne rész jószág két

malommal a' Szamos vizén.

Lossonczi Bánffy Györgynek , „

1669. Csomaközy Péternek ,

1624- Kovachóczy Istvánnak,

1619. Károlyi Katalinnak-is egész helység hol Ki

rályi , hol Erdélyi Fejedelem adománnyával adatott.

§. 253. Sárköz falú, tér helyen fekszik, i3o. ház

bol ál, nevezetét vette a' Sár- Éger, és Rakta- Éger

között való fekvésétöl, mellyeken a* Vármegye nagy

hidakat tart. Vagyon nevezetes erdeje , meljyben a*

Tána vize a' Túr vizével egygyesül, tölgy, bik , éger,

cser fás. Szölő hegyei Barkótza, Kapitány, Misepa

tak , Dobra, Pallaghi óldal nevezetűek jó bort terem-

nek. Lakóssai Magyarok , Római, és egygyesültt Ka-

tolikusok , kiknek szép Templomot a' mostani birtokos

nak attya Báró Wécsey István Hadi Vezér építtetett,

mostani Megyés Papjok Simsovich Antal. A' Refor-

matusoknak-is van nagy kő Templomok , Prédikátorok

Fekete László , és Oskola Mesterek. Határja minden

féle veteményt, és jó szénát terem' nagy Ország út-

tya Bánya, Szathmár, Mármaros félé, friss forrásai

a' Rákta Éger szélin A' hideg forrás, a' szölő hegy alatt

a' kerek halom szélibe a' Szígethi forrás , a' hol az

Uraságnak számos fejős tehenekböl álló majorja vagyon.

Bírja egészszen Báró Wécsey Miklós mostani Fő - Is-

pány, kinek a* helységnek déli végén nevezetes négy sze
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gű, három emeleti'! Kastéllyá vagyon. Szathmár pia-

tza két kis mértföldnyire.

Régenten a* Sárközy nemzetség birta.

1447. Sárközy János volt Követ a' Budai Ország

gyűlésére , mikor Buda Vára Hunnyady Jánosra bí-

zódott.

i3S9. Sárközy Mihály Katalin leányátlak Perényi

Gábor özvegyének az egész helységet által adta, ma

ga pedig Hajnácskő Várat a' Thelegdy Eusták brökös-

seitcil elfoglalta , &' mint Forgách Ferencz írja.

i56a. Ez a' Sárközy Mihály Balog Váránál Török

fogságba esett , a' hol mivel két el0kelő Török rabo

kat az előtti fogadása ellen Bebek Györgynek eladott,

a' Fileki Bég Haszán buzogánnyával agyba föbe verte,

azután sok kínzások köztt megölette, a' mint Istvánííy

írja. Kinek fiú ágon lett magva szakadtával .,

1676. Sárköz helysége Báthory Miklósnak , és fe

leségének Lossonczy Frusinának Királyi adománnyal

adatott. De a' béiktatása ellenmo«dást szenvedvén, '»

attol megtisztulván,

1 579. Ujjontan béiktattatott.

• 161o. Báthory Gábor Fejedelem lij Királyi ado

mány mellett birtokába megerössíttetett, &' ki egy ré

szét Kákonyi Istvánnak hív szolgálattyáért lekötötte.

1629. Gróf Bethlen Istvánnak, Ecsedi Báthory ág-

nali fiú ágon lett magva szakadtával, mind a' két ágút

Királyi adománnyal ajándékoztatott.

Az után birtokossal voltak :

1640. Gróf Bethlen Kata, nevezett Istvánnak leá-

liya , Albessi Zsolyomy Dávidnak felesége.

1669. Zsólyomy Miklós , Dávidnak fia, kinek f0-

lesége volt tídníí'y Ágnes.

1680



1680. Ennek leányára Zsolyomy Kristinára, Báró

Perényi Gábor feleségére.

1700. Err81 ismét leányára Báró Perényi Máriára,

Báró Barkóczy Sándor hitveisére szállott.

172o. Ennek megint leánya Báró Barkóczy Julián.

na, Báró Sennyey Pongráczné birta, kinek,

1746. Báró Sennyey Borbála leánya volt Báró Wé-

csey Lászlónak (felesége. Ennek

1774. Fia Báró Wécsey István Hadi Vezér, fele-

sége volt Tholnay Festetich Jucii t li,

1808. Kinek fia Báró Wécsey Miklós F0 Ispány,

mostani birtokos,

i

§. 254. Sárköz-Ujlak falú , a' Sár, vagy is Nagy.

Éger parton. Sárköztol vette el0 nevét, 160. házbol

áll, egész határa térség, minden őszi, tavaszi vete

ményt jol terem, széna termo helye kevé*, erdeje

elpusztűltt, lakóssai Magyarok Reformátusok, k-kntfc

nagy k0 Templomok, Papjok vagyon, és egygypsülit

Oroszok, 's ezeknek-is Papjok. fábol épúltt Templo-

mok. Sok Zsidú-ii lakja, piattza Szathmár. Birtokos-

sai : Melczer , Gabányi , Boronkay , Ráthonyi , Szőke ,

Márton, Parajdy, Sepsy, Bónis , és többek.

Régenten az Ujlaky nemzetség bírta egészszen ,

hanem

1490. Ujlaky Domokos, Ujlaky István özvegyé

nek Katalinnak a' hit részbe 2o. arany forintért ezen

helységben egy Udvar házat , 6. hóid szántó földel ,

három népes telekkél . és egy puszta telekkel a' kivál

tásig zálogba vetette.

1 55s. Ujlaky Sebestyén Szigeth Várát egygyütt

oltalmazta Horváth Márkai , és a' várból való kiütései

vel sok kárt okozott a* Törököknek.

•

X. 1697.
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Deregnyey Daróczy Ferencz, és az 6 test

vére Katalin Ujlaky Mátyás felesége, egy részét új Ki

rályi adománnyal felkérték.

1616. Ujlaky Judith , Ráthonyi Mátyásnak, '» tó

előtt Ujlaky Ambrusnak, néhai Máthé fiának felesége

a' Vármegye törvény széke előtt pert indított Patthian-

tus Adviga, akkor Csebi 'Pogány Péter, ez előtt pe-

dig Ujlaky István felesége ellen : hogy a' hit részét ve-

gye fel, ét a' Sárköz-Ujlaki , Adorjányi , Kis - Zsadá-

nyi, és Kis • Kolch nevű falukbéli rész jószágokat *'

Felperesnek, mint törvényes maradéknak botsássa ki.

Ez a' per folyá. Magyarúl vagyon, a' Felperesnek Pró-

kátora volt Nagyiday' István, a' per. felvétel ki kiál

tatott, az Al peres meg nem jelent, azért a' nevezett

rész jószágok a' Fel-peresnek minden pénz fizetés nél

kül oda ítéltetett.„

1665. Sófiának Horváth István, Máriának Kende

János hitvesseinek , Sándorházy Ferencznek , és Thúry

Susánna feleségének rész jószág ,

1687. Serédy Gáspárnak egész helység Királyi

adománnyal adatott. Ennek leánya Serédy Krisztina

volt Kellemessi Melczer Jánosnak felesége.

§. a55. Adorjány régenten Sz. Adrián , Magyar

falú, mostani birtokossal; Báró Wécsey , Sepsy , Ká-

tbonyi , Félegyházi Jákó, Melczer, Tóth, és Daróczy

Nemesek. Lakóssai Reformátusok, kiknek helyben Pap-

jok , Oskola Mesterek , régi formájú derék kő Tem-

.plomok, kevés Katolikusok is vagynak, kik Sárközre

járnak Templomba , a' Túr vize keresztül foly a' halá

rán, szántó földgye három nyomásra osztatnak, terem

nek búzát, rozsot, és tengerit, tűzre, épületre fája,

mak termo erdeje, hasznos vízi malma a' Túr vizén

vagyon.

1262. V. István iffiabb Király Adrián földgy^t

Zathmár Vármegyébe Torna telekért Ugocha Várme

gyébe lévoért JNidcvel Munkáén fiával , az most is fen
' II '

allo



álló Gewdin nemzetség elejével eltserélte. Ugócs. Es-

méret. 148. lap.

Azután az Adorjányi nemzetség bírta, a' melly

Simon Megyessi Bánnal hajdan egy nemböl erettett ,

a" mint alább fogjut látni.

14i3. Adorjányi János, Demeternek fi& , János'

fiának nevével is , úgy alkudott meg Báthonyi Tamás

sal , a' maga vejével, Ráthonyi István fiá al, és az o

Benedek testvérével : hogy mivel említett Ráthonyi Ta

más Adorjányi lllonát , nevezett Jánosnak leányát há

zas társúl vette, ha nckie , és János fiának fiú mara

déka nem lenne ,' az egész Adorjányi helység, és Ol-

táros -Löveti nevezetű puszta Ráthonyi nemzetségre

szállyon. a' Váradi Káptalan előtt. Tamás Prépostya,

László Fel-Olvasója, és a' Káptalan Fő - Helytartója

Domokos Kintstartója lévén. A' mint

1466 fiú ágon magva szakadván Adorjányi János

nak , László , és István , néhai Móricznak , Megyessi

Simon Bán fiának fiai, mint Adorjányiakkal egy tör-

-sokbol eredett vérek Adorjánt Megyesallyai kerületben,

fekvő helységet mellékes örökösödés jussán elfoglal

ták. Perben idézték őket Ráthonyi Mihály , és János ,

Tamásnak Adorjányi lllonátol , eléhozott Jánosnak, De

meter fiának leányátol született fiai az 14i? Eszt. lett

egygyezé&nél fogva. Végre megalkudtak, és Adorjány

helysége a' Ráthonyi nemzetségnél , 's annak mind a'

két ágon lévő maradékinál úgy hagyatott meg: hogy

ha a* Megyessi Simon Bánnak maradék! ez eránt per

újjítást kezdenének , azonnal mint baj vívásban ügye

veszettek a' hatalmaskodásnak dijjában marasztaltassa-

wak ( in succubitu duellifacti potentialis rem .nerent)

a' Váradi Káptalan előtt, Balás Prépostya, Péser Fcl-

Olvasója, Berecz Kintstartója lévén. Innét kitetszik,

az is : hogy remanerent íratnak módját a' Deákok a'

Magyar marasztalni szóbol vették.

1475. Tiszt. Várady Péternek Váradi Sz. Egyhá»

Kanonokjának, és Zent-Jóghi Ap'áturság Kormányozó-

X a jának
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jának tselédgyeit kegyetlenül megverték az Adorjá-

nyiak , 's azért

1476. Eszt. i5o. Nemesekkel esküdniek kelletett

a' Leleszi Konvent előtt: -hogy ártatlanok.

1488. Ráthonyi Ferencz, és György', néhai Mi

hálynak fiai, és testvér húgok Margith aszsznny , Do-

bay György hitvesse I. Mátyás Királynak ariományi

levele mellett, egész Adorjány helységbe V etéssy Márton

Király embere, és László Pap Kolosmo-iostori Konvent

nek bizonysága által béiktattattak , senki ellenek nem

mondván. Nevezetes ezen Királyi Adományba : hogy

l Mátyás Dítsö Királyunk Bécset , és Óstriát megvé-

vén Czitnjébe magát Ostriai Fejedelemnek írta.

1498. II. Ulászló Király jóvá hagyta a' Ráthonyi

nemzetségnek Simon Megyessi Bán maradékival Ador

jány helysége eránt 1466. lett egygy^zését. Költt Bá-

chon Sz. Tamás ünnepe után harmadik napon.

i55i. Ráthonyi Gáspárnak, és Pálnak: hogy A dor-

lányrol nevezhessék magokat Királyi engedelem , azon

kivül Berendy Györgynek, Sárköz - Ujlaky Péternek,

és Jánosnak Adorjányba rész jószág Királyi adomán

nyal adatott.

§. 266. Avas- Újváros, jó rendű Mezováros egy

tágas völgybe &' Megyessi, és Újvárossi hegyek nap

keleti óldalába, Református Magyarok lakják, kiknek

köböl épültt szép Templomok, tornyok hagy haran

gokkal, és órával , Prédikátorok Técsy Dáni- 1 a' vi

déknek Jegyzője . van Oskola tanítójok-is i83. házbol

all az Avasságnak anya várossa. Sok erdeje &' lapos,

és hegyes részéken, tölgy, cser, musdály, és bik fák

bol álló. Szölő termő dombjai: Piacz . Virág, Diós,

Fövény, Balocz nevezetüek, Becsky Uraknak n^veze-

tes tábla szőlőjök jó italú bort teremnek. A' Tana vi

ze partyán két felöl gazdagon termő földgyei , jó . szé

na tsináló helyei , fris forrásokbol ivó vizei Eszten

dőben egy vásár esik benne Úr napkor, mellyben az

Avassi pillangós Oláh Fáták kivarrott ingekbe elő ál

lanak



Ianak a' Zsukátákra. Van a' Városnak jó hasznot

hozó vízi malma &' Tána vizén , és a* Városba fenn

álló szabad korcsmája. Fo'lrfes Urai: Gróf Teleky Sá

muel , Báró Wesselényi Jósef, Gróf Barkóczy tferencz,

Gróf Károlyi h^z , Gróf Kornis, Wécsey , és Bánffy

Báiék, Becsky, Irinyi, Rápolihí Nagy, Kállay, Bagos-

*y , Darvay, Linkner , Oobay , Gáspár, Ajtay, Mel-

ezer, Mándy, Kamsay , Jármy, Ottlik , Cseh Urak.

1422- Ujvárossy János Deák, és Dienes Lossonczi

Bánnak fiai bírták. Az attynk volt László Szörényi

Bán , Mária Kfrály aszszonynak nagy híve; Oienes,

vagy mások szerént Deső fia,

1438. Volt Erdélyi Vajda, mikor a' Törökök Er.

jdélyböl nagy prédával haz felé mennének, a' hegyele

szoro»sain őket megtámadta, és tölük a' prédának na-

gyobb részét viszsza vette.

. A' Zinyéri Uradalomnak tartozandóji közzé

számiáltatott, és Megyesallyai Morócz Istvánnak Bú

sí K ön lett magva szakadtával Báthoriak , mint anyai jó.

szágot magok között felosztották. I. Rész. §. 147.

1 583 Báthory Susánna , Nemes Uray Mihály fele-

séfje Újvároson egész rész jószágát nevezett férjének

iaoo. forintba béírta a' Jászai Konvent előtt.

162* Kákonyi Istvánnak,. .

t . 1633. Lónyay 'Sigmondnak rész jószág benne,

1 635. Bethlen Istvánnak egész helység (a* hol

már Mezovárosnak neveztetik).

164i. Paczóth Judithnak Sennyey Sándor bave-

gyének rész ,

1699. Bors Máriának Szkotka Mihály feleségének*

is rész ,

1717. Viszocsányi Sándornak,

V79-



- • .

1779. Gróf Károlyi Antalnak-is rész jószág benne

Királyi adománnyal adatott.

§. 257 Ró'sa-Pallag, vagy Parlagh, Oláhúl Pri-

/OH', Oláh falú, ez előtt a' Domb alatt f-küdt rendes

so-ba a' Tana víz mentében , de a' háború^, és Pes-

t ses idokben kipusztúlván Magyar lakóssal Újvárosba,

*s Köszf g - K erű f- tére kőhöz ek által , és osztán az Olá-

hok megszállottak . és mivel ok a' lapos földön való

laHft nem szerettik, dombokon szerte széjjel építet-

ti-k telek földe ket minden erdejeket kiírtogatván jó

szántó földekft, és kaszálókat tsináltak. Kies helyen

fck zik , az egesz Avasi helységek kilátszanak innen.

Földes urai: Gróf Teleky , a' Gróf Károlyi ház, Gróf

-K'rnis, Gróf Barkóczy, Báró Bánffy , Báró Wécsey ,

Bá ó Wesselényi, Báró Huszszár Antalné, Gáspár,

Irinyi, Becsky . Matay , Geöcz , Lónyay, Melczer, Bo

ros, és Winkler Urak.

Régenten a' Jeles Parlaghy nemzetség bírta, melly-

nek nevezetes férjfiait a' Szennyessi pusztának leírá

sában §. n. eléadtuk.

BÓ'ÍŰE elő nevét Parlaghy fíó'si leányzótol vette ,

kinek Ferencz nevű attyának Váradon Zápolya János

parantsolattyábol feje vétetvén, banattyába hajadon

korában meghólt. §. 11.

i55i. A' fiú ágon lév0 Parlaghiak kifogyván;

i55/. Somlyai Báthory István Ró'»a - Parlagot a*

Báthoriak Avassi jószágához Csatolta Zápolya János öz

vegyének jóva hagyásával.

i583. Báthory Susánna, Uray Mihály férjének a'

Szinyér - Várallyai jószággal béíru a' Jászai Konvent

elott.

1 635. Bethlen Istvánnak egész helység Királyi a-

dománnyal adatott.

J. a58. Koszeg- Bemete Magyar falú, nagy dom

bon szép rendbe szedett 5i. házokkal , lakóssal Refor>

mátH-
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mátasok, Templomok , Prédikátorok van , iparkodó

gazdák , szántásbol , vetésböl , »z616 mivelésbol élnek ,

szép erdejek , mind a' hegyeken, mind a7 lapossabb

részeken, a' Túr, Fejér , Terep, Mogyorós, Lekentze

pa. .ikjai itt szakadnak öszve , és ezentúl Túr nevet

vesznek fel. Bírják Gróf Teleky , Báró Wécsey , Bá

ró Wesselényi, Czáró • Fogarassy , Kölcsey, Rhédey ,

Dobay Urak.

^ \

Régenten Rcmeteszegnek hivattatott,

Cháholyi .László, és János Sebestyénnek

fiai Klára testvérjeknek , Kis-Zudarnak neveztetett Pe

ter özvegyének leány negyedben éltéig adták, de Orosz

Miklós Leleszi Prépost, akkor Királyi Al • Kantzellár

lé én , Kis Z-idarnak hivségtelensége által a' Királytói

testvéreinek részére felkérte, azért az o testvéreit a'

Királyi ítélő Udvar eleibe idézték.

1461. Béltheky Mihálynak, .

1470. Cbató Gergelynek rész adatott benne.

1547. Többször említett Cháholyi Imrének leány!

fiú ággá tétetvén egész helységbe ,

1548. Pálfalvay Buryán László, és Remetey Lo-

rincz,

i569. Pn'postváry Bálint, István, és Sulyok Ka

talin ,

-

i59z. Szentmiklósst Pongrácz Gáspár,

1627. Király Daróczi Debreczenyi Tamás, és fele

sége Tarjányi Marguh ,

í

1749. Eötvös László, Sándor, és Imre részeibe

Királyi adomány mellett béiktattattak.

§. 259 Kanyaháza , Oláhúl Kalinyest, Oláh fa

lú, 177. házbol áll, szanaszét épülve, a' Túr vize alat

ta



ta foly, melly a* Sárközi határtol elválasztya, szép

rássa\ a' hegyek óldalába , földes urai : a' Grof Káro

lyi ház, Báró Wécsey Miklós Fó-Ispány, Gróf Kor-

nis, Gróf Teleky Sámuel, Báró Wesselényi Jósef,

Báró H'isaszác Antalné , Gróf Barkóczy Ferencz , Bá

ró Bánffy, Báró Perényi, Vetéssy , Szirma^, Melczer,

Bagossy , Oózfa , Nagy, 's többek, lakóssai Ó-Hitűek,

határja hegyes , dombos, agyagos, búzája kevés, ha

nem tengerije jol terem, erdeje van, szép szölő hegyei

jó bort teremnek.

Régenyen Kalynhásáneth neveztetett , a' Zynyéri

Uradalomhoz, '» a' Megyessi Urakhoz tartozott, ha-

neiu ném- ly része leány ágra szállott , némely részét

a' Grof Károlyiak felkérték, a' mint Újvárosnak, Me-

gyesnek, Ziuyémek leírásában látni lehet.

i:).>). Paszthóy Málüénak, ezen Vármegye hitet

Jegyzőjének, és telesédenek Chamay Annának benn*

jószag Kiralyi adománnyal adatott.

§. 260. Lckcncze , Oláhúl Likincsa , szerte széj.

jel szón 79. házokbol álló Oláh falú, szomszéd Ugó-

Ósai Kii»Gérczel, Temploma, Papja van, sovány föld-

gye , jó bort termo szoiö hegye. A' falú felett va

gyon egy hegy könnyen faragható fejér köböl (saxnm

Jarnacum jissilc ) ebböl az egész Avasba készítenek a*

lakó -ük lüzolö , és sütő kemenczéket három, négy da

rabból. Bírják Károlyi, és Teleky Grófok, Wécsey,

Wesselényi Bárók, Geötz, Becsky , Vetéssy, Koros,

's Mándy Urak.

Ez-is régenten a' Szinyári Uradalomhoz tartozott,

és mindenkor annak Urai által biratott.

§. 261 Komorzdny , Oláhúl Komorzána , Oláhok

lakják, sok dombokon 386. szanaszét épültt ház van

benne , munkás emberek lakják , sok irtásokat tette!?

a'bérczekbe, vagyon Templomok, Papjok, mint egy

luítsos Városban esik kösziklás szoros hegyek köztt a*

belé menetel, a1 pestis sem férhetett bé* hozzájok. Meg

tanúlták az Oláhnék a* szomszéd Viski Saáz aszszonyok-

tól



tél a' len mivelést , mellybol szép vásznakat sz0nek.

Földes Urai : a' Gróf Károlyi ház , Gróf Barkóczy ,

Gróf Kornis, Gróf Teleky, Báró Wécsey, Báró Wes

selényi, Báró Perényi, Becsky, Rhédey , Kállay , We-

téssy, Nagy, Matay, Elek, Szoke, Égry, Dobay,

Bakay, Gulácsi nemzetségek.

Ez-is régenten a' Szinyéri Uradalomhoz tartozott,

a* Megyessi Bán bírta.

t 1 520. Morócz Istvánnak fia nem lévén, Báthory

nemzetség osztozkodott benne.

1633. Pászthóy Máliiénak , és Chamay Anna fele*

ségének benne rész jószág adatott.

§. z6a. Tartócz , OláhúI Szarszácz, nagy Oláh

falú, 217. házbol áll, dombokon szanaszét fekszik, sok

bikkes bércze, kicsiny tölgyes erdeje, kevés szölő he

gye , helyben Papja , Temploma leglapossabb részébe

a' falúnak, alkalmatlan helyen, mellyröl a' lakósoknak

ez az előadások: hogy Lekenczén, melly jó meszszire

esik ide , a' szélvész a' tornyot széjjel hányván , egy

tsomó sindelyt ezen helyre vitt ; a* Tartócziak elhitet

tek magokkal : hogy olly meszszirol vetődvén oda, nó-

kiek oda kell építeni Templomot. A' lakósok szorgal

matos tengeri kapások lévén , alkalmasint megérik ma

gok termésekkel. Bírják Károlyi, Teleky, Barkóczy

Grófok, Wécsey, Wesselényi Bárók, Becsky, Luby,

Rhédey, Nagy, Irinyi, Matay, Pap, Riskó, Géöcz,

Ottlik, Szőke, Korda, Draskóczy, Sepiy , és fíáiho-

nyi Urak.

Régenten Thartólcznak neveztetett , és a' Zinyéri

Uradalomhoz tartozott, Megyessi Morócz István bírta.

A* Báthoriak mint anyai jószágot utánna fel

osztották.

1 635. Bethlen István benne Királyi adomány mél

lett béiktatutott.
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§. 263. Terep, Oláhúl Trip, Bujánházának fels0

végével egybe ragadva 98. házokbol álló Oláh falú,

Temploma, Papja, a' Tuba erdő, és a' Bikszádi bor

kút vele is közös . a' falú alatt folly a' Terep vize ,

mellybe sok apró halakat fognak. Földes Urai : Káro-

lyi , Teleky, Kornis Grófok, Háró Wesselényi, Becsky,

Eötvös, Dobay, Nagy, és Sepsy Urak,

Ez-is a' Szinyéri Uradalomhoz Megyessi Morócz^

's Bálhoriak által bíratott.

i553. Báthory Susánna, Uray Mihály férjének

ezt-is a' Jászai Konvent el0tt béírta.

§ 264. Bujánháza, Oláhúl Bunyest, szép dom

bokon szerte széjjel épültt i5o- házbol álló Oláh falú;

földes Urai: Teleky, és Koxnis Grófok, Vécsey , és

Wesselényi Bárók, Becsky , Dobay, Nagy, Szirmay,

Sepsy, Mátay , Szilágyi, rláthpnyi Urak, és mások

többen. Lakóssal egygyesültt Ó Hitüek, Templomjok,

Papjok, a' falú alatt foly a' Terep vize, a' Tuba erdő

velek közös, van külso földgye-is , mellybe kevés bú>

gájok , tcngeiájek terem. Remete felöl elnyúló egy

hoszszú töltes domb van, melly Béla Várának ne-

vezietik , Lekentze , és Terep vizei öszve folyásában ,

f.7,t beszéllik felöle ; hoiry a' Tatárok béütése ellen IV.

Béla Király alatt ide Vár volt építve.

Ez -iá a' Szinyéri Uradalomhoz, és a' Megyessi

Urakhoz tartozott régentea. . .• '

. Pászíhóy Máthénak, és feleségének itten -is

rész jószág Királyi adománnyal adatott. ' ' ,

§v 2§5. Naty- és KisMogyoróí Oláhúl Grozovány-

Majoros , kecesztül foly rajtok a' Mogyorós pataka ,

mellytöl vették nevpzeteket. Régenten népes, sorba

vett jó rendű helységek, most puszták, lapos földön,

Templomok , és telkeiknek helyei most • is kitetszenek.

Ezek is régenteh a' Megyessi , és Zinyéri Uradal

makhoz Megyessi Morócz, és Báthoriak által bírattattak.

1608.
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i5o8. Báthory Gábor Erdélyi Fejedelem Szirmay

Györgynek hív szolgálattyáért ajándékozta ezen kot

helységet.

161o. II. Mátyás Király ezen adományt Királyi jó>

vá hagyással helyben hagyta.

161i. Egry Bemárd Király embere, és Gyöngyös

halászi Vadász Orbán a' Leleszi Konventnek bizony

sága Szirmay Györgyöt, senki ellent nem mondván,

ezen helységekbe béiktatták. Most-ií nevezetes részét

Szirmay Lajus ilötsénk bírja.

Tsak hamar pusztúlni kezdvén a' jobbágyok las

sanként Kanyaháza, Felső Falú, Bujánháza , Káksa, é*

Veresmart helységekbe költöztek, tsak ugyan földes

Uraknak birtoka alá, földgyeiket pedig, és réttyeiket

apródonként zálogba hányták, vagy a' leányikkal ide

genek menyegzoi ajándékba ( Zesslrébe ) adták. A'

mint ez eránt illyen forma levelek találtatnak : „Avas-

„ Felső- Falúban lakó Orosz Péternek, a' ki feleségével

„ Vida Pannával 1706. Észt. Felső falúban lakó Bargó

M Demjénnak adott egy darab erdot örök áron fiúról

n fiúra, nemzetségtöl nemzetségre egy borjúért, a"

n melly tészen flor. 3. úgy hogy ha valaki benne meg-

M háborgatná ' tehát a' jobb keze, két, avagy három

„ óldala tsontyával vágatt-.ssék ki : annak felette ma*

t} radgyon falújának flor. 40- ispánnak 24. Szolgubíró-

M nak flor. 12- Áldomása két pint bor.

§. 266. Bifíszád dombokon, és hegyek óldalába,

széjjel terjedt 20o. házbol álló Oláh falú, földes Urai Te-

Kky, és Károlyi Grófok, Wécsey, Wetselényi Bárók,

Bscsky, üozsa, Darvay, Mándy, Mátay, Tatár, Fintha, és

más Nemesek. Határja két nyomásba van, sovány szántó

földgye, és kaszalója-is kevés búzát, és tengerit terem.

Kenyerek elegendő nem lévén, szekerezéssel kerejik élel

meket, a' só aknából sót hordanak Szathmárra, a' falú

alatt foly a' Terep pataka, mellyben sok apró kővi ha

lak vannak Nagy bikkes faérczei, a' Tuba nevű lapos

erdő velek-is közös , azért fája épületre, tűzre elegen-

ítÖ} Magura nevű hegyen szöleji. A' határ szélin jó

savt.'



savanyú víz forrása , hová Gróf TeleTcy Sámuel derék

fürdo szobákat, és szálló házokat építtetett, 's tneszsze

földröl já nak fürdeni. Ó Hitü Sz. Basilius rendén lé-

v5 Szerz -tes-ki:ek gyönyörű tér dombon Klastromjok va

gyon É oí'e'te (a' mint a' Szerzetes Atyák nékünk

elé adák ) Ksaiás Barit Apátú-, Görög nemzet, Tre-

bisondp fekete tenger mellvékén fekvő városbol való ,

*' hol a' Kalugyer Ra-átoknak elöl járója ( Archiman-

drita) vala de 1689 E-zt. Camellis János Jóseffel

Sebastopol'' Török Országi Görög Püspökkel egygyütt

Eómábol M'gyar Or zágra Knllonich Leopold Kardi

nál ált;-l t-Ihiziitott a' nem egygyesültt Oroszoknak,

és Oláhoknak a' Római Apostoli székkel léendo meg.

egygy 'sü'ésére mellyet fegyveres hatalomnak segítsé

gével -is, a' h;.i l szük'-éges volt, szerentsésen véghez

vivén , Camellis János Jósef Munkácsi Püspökké, Esai-

ás pedig Bih?r, és Szathmár Vármegyékben a' lelkiek

ben segédgyévé , és Apostoli B'ztossá lett. A' midőn

az Avasba érkezett, azt a' helyet, a' mellyen most

Monostor vagyon, megkedvelte, mint hogy magános

életének módgyáboz, mellyhez Barát korába hozzá szo-

Icott, igen alkalmatoknak találta, tehát l. Leopold Tsá-

szárnak engedelyéböl itten lakó helyet egynehány

Szerzetes társaival, Apáturnak neveztetvén választott

magának, és azt az Avassi népnek, 's a' Papságnak

segedelmével a' Templommal egygyütt fábol építette,

^s 170o. Eszt. tökéll-tességre vitte. Azonban II. Rá-

kóczy Ferencz támadásába zűrzavarban keveredvén a'

Haza, Sikárlón lakó Ó Hitü Nemes Szuhay Mihály

törvényes f-leségét magátúl elűzvén, testvérének fele

ségével paraznáúl éltt , melly vérség feríézteséért Esai-

ás atya ötet keményen megdorgálta, és Egyházi átok,

*s büntetés alá vetette. Ez-is haragra gerjedvén a' Rá-

Icóczy harla közzé állott, és 1700. Eszt. éjtszakának

idején több veres ruhás Kurucz társaival a' Klastrom-

ra ütött, a' hol Esaiás Apáturt diribrol darabra konczol-

ván, a' Monostort felprédálta, és gyújtotta, ftzen Esaiás

Apátur a' tökélletes Apostoli fér jfiak közzé méltán szám.

láltathatik. Jegyzésben hagyta az Orosz, és Oláh nép.

uek megegyeyesKlésében tett sok fáradozásit , egy-

•z«r'smind elő adgya: hogy ezen tudatlanságban ne.

veltt nép tsupán elhagyattatásbol , 's cltsábításból fa-

kadott
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kadott ezen szakadásra. Tudni illik a' Hazának

telen tartó háborúsági aUtt senki sem ügyelvén reá-

jok , a' nem egygyesültt Orosz részekröl verték felt.zen-

teltt Püspökjeiket. Leírja a' népnek együgyü égét:

hogy mid0n &' Római Katolika hitnek tartása szerént

oktatná az Oroszokat a' Szentséges Sz. Hároméig tit

kaira , egy megélemedett Oroiz felele nékie : Oj '. ne

bulo slihati o svatej Troici , a preei lude hliba jili\

Nem volt hallani a' Szent Háromságrol , még - is az

emberek kenyeret ettek !

Az Apáturnak halála után ez°n Klastrom , és a*

Templom közel 5o. esztendeig pusztán maradott, sza.

rándok Barátok tsak néha vetődvén belé, kik egy, 's

két esztendeig laktak ott.

. Az Avassi Papságnak , és a' népnek sokszo

ri kérésére : hogy őket az igaz Hitnek egygyességére

vezérlő Szent férjfiúnak lakó helye megdíui'ütessék ,

Olsavszky Mánuel Munkácsi Püspök Sz. Basilius rend-

gyért lévő Szerzeteseket küldött oda. Elso Elöljáró

(H-egumen) volt Bolha Genád. 2. Túróczy Jónás. 3.

Bacshiszky Gábor két ízben. 4. Fejér Benjamin 5. Or-

tutay Irsenius. G. Vosváry Viktor. 7. V.atkoszky Jakab.

íí. Fejér Basilius. 9 Csicséry Justin. 1o. Sarkady Je-

rotheus. 1 i. a' mostani Lenkay Benjamin.

1769. Épialtt M a' mostani kő Templom a' Szathmárí,

és Ugócsai híveknek adakozásibol igen szép formára. E*

zenKlastromnak egyéb hagyományt jószága nintsen., ha

nem egy szöleje szilvással , és gyümölcsössel, azonkí

vül 6. zsellérje van a' Klastrom környékén, tartanaié

4- iga vonó ökröt, és annyi lovat, egyéb aránt a' jó

keresztényeknek alamisnájábol élnek. Hat személyböl

álló ezen Szerzetes Társaság.

Ezen helység-is régenten a' Zinyéri Uradalomhoz

tartozott, Megyessy Morócz István bírta.

1 52o. Báthoriak vele mint anyai jószággal osztoz

kodtak, '
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1604. HoszsziímezS , és Técso Mármarossi Mező

városok határját felbolygatták, ellent mondván Perc

nyi 'Sófia.

§. 267. Mósexfalá , Oláhúl, Mosényi^ a' bérez ol-

dalába 5 f. házbol áll, Avas • Újfalúval egy bíró alatt

vagyon. Móses nevű Bikszádi lakós kezdett itt elébb

irtani, és ide telepedvén maga fiaibol, unokáibol falút

szaporított. Magok a' lakósok bírják zálogba a' Rá-

thonyi nemzetségtöl , de bír benne Becsky Uraság-is.

§. 268. Avas- Újfalú, Oláh Csertéss , régi nagy

Oláh falú , 20o. házból áll , a' sok dombon széjjel s/ór-

•va , Temploma, Papja van, egyedül rmílét termeszte

nek, véghetetlen bérczei , bikkes , 's tölgyes hegyei,

sok medve, őz találtatik bennek , a* Tuba erdő vtlek-

is közös, a' Terep patakja végig fjly a' l'al ún , vannak

több sovany ú víz fovrásaik-is.

Régenten a' Szathmári Várhoz tartozott.

1633. Pászthóy Máthénak , és feleségének rész

jószág,

1668. Gróf Csáky Istvánnak egész helység,

1717. Viszocsányi Sándornak rész Királyi adomán

nyal adatott benne.

Mostani birtokos Urai: Károlyi, Teleky, Karnis

Grófok, Wécsey, Wesselényi, Huszszár Bárók, Becs

ky nemzetség, Luby Károly özvegye, Daróczy , Pé-

chy , és más Urak.

g. 269. Feho-Falú, Oláhúl Nyegrest , legnagyobb

Oláh falú az Avasban. Róma Várossa tsak héc hegye-

Ken fekszik, de ez hetven hét dombon-is 'zerte széj

jel, még-is tsak 3oo. házokbol áll, sok Nemes Olá

hok lakják, házok körfil nagy telekjeik. 9. 1o. köblö

sök , mellyeken őszi , tavaszi vetések , kenderek , Ryü-

znöltsük, szénájok terem, Templomok, Papjok, Tuba

nevű erdejek , véghetetlen bérezjik, bikkesck , és töl

gyesek.



335

gyesek. Minden Avassi bérezek köztt itten legmagos-

sabb az úgy. nevezett Köves (Petros) hegyes tetejű,

a' felhőket felül haladgya, a' levegő ég már ollyaa

ritka a' tetején: hogy a' puska szó rajta tsak mint tgy

ostor pattanása hallatik , medvék, özek, karoly rra-

darak, sasok, vércsék lakják, oliy vastag juhar falc

találtatnak benne : hogy azokat az Oláhok felhasogat

ván, es;y darabbol ajtajok , 's asztalok kitelik. Itt

ered a' Túr vize néhány forrásokbol, és a' falún végig

foly , sok guba kalló vagyon rajta. Van kedves izü

savanyú vize-is. Bírják: Károlyi, Teleky , Kornis, Bar-

kóczy Grófok, Wécsey , Wesselényi Bárók, Geöcz,

Becsky , Mátay, Iklódy , Nagy, Sepsy, Linkner, Rhé-

dey , Lónyay , Császy , és más Urak.

Ez-is régenten a' Zinyéri Uradalomhoz tartozott ,

Megyessi Mórocz István bírta.

1 5zo. A' Báthoriak felosztották magok között.

1 633. Pászthóy Máthénak , és feleségének rész jó

szág adatott benne.

§. 270. Túrvékonya. , Oláhúl Turu , a' Túr vízé

röl, melly végig follya , neveztetett. Lapos helyen

szerte széjjel fekvo ,,98. házbol áll, szép erdeje, so

vány földgye , lakóssal Oláhok, Templomok, Papjok

van. Bírják: Károlyi, Teleky, Barkóczy, Kornis Gró

fok, Báró Wécsey, Lónyay, Becsky, Mátay, Sepsy,

Nagy Urak, Pap, Dragus, és Sztán ott lakó Oláh

Nemesek.

§. 27i. Vámfalú, Oláhúl Váma, Ráksához közel

nap keletre, lakják Református Magyarok, és egygye-

íültt Oláhok, mind a' kétféléknek Templomok, Pap.

jok, i57. ház van benne, szép lapos tölgyes erdeje,

sok bikkes bérczei. Nevezetes a' Mike nevű hegyes,

kősziklái, szörnyű magas bérez, 's azok köztt a' kosz-

vényt, és rühöt gyógyító büdös köves forrása, melly

büdös sárnak neveztetik. Vagyon a' lapos erd0be jiS

savanyú vize - is. Szőlő termo hegye kevés, inkább

gyümölcs kedvéért , mivel a' szölője ritkán érik meg.

Nagy
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Nagy részét bírja Lónyay Gábor, Császári, 's Királyt

Kamarás , kinek szorgalmatos tisztje gazdálkodása , az

8szi , és tavaszi vetésekböl, a' lisztelő, és fűrész mal

mokbol , mésznek égetéséböl »ok hasznot hajt az Ura

ságnak. Bírnak még benne: Linkner , Eötvös, Vetéa-

sy , Bay, Korda, Péchy , Nagy Urak. A.' Tana pata-

ka végig follya , melly a' fent leírtt Mihe nevű bérez

óldalrol fakadt forrásbol ered.

Ez-is a' Zinyéri Várhoz tartozott régenten. Me-

gyessi Mórocz Istvánnak fiú ágon magva szakadván;

1 5ao. A' leány ágon lévő Báthoriak között fel.

osztatott.

1 583. Báthory Susánna maga részét. Uray Mihály

férjének béirta.

16i5. Deregnyey Daróczy Ferencznek , küől leány

ágon a' Lónyay Jeles nemzetség származik , rész jó

szág ,

1717. Viszocsányi Sándornak-!* egy rész Királyi

adománnyal adatott benne.

§. 272. Eúksa Oláh falú, sok dombokon, 's völ

gyeken iVkszik szanaszét, 17i. házbol áll, mak termi)

bikkes bérczei , derék szölo termő hegyei , gyümölt ,ös-

sei vannak. Á' Tana vize határok szélin foly le,

mellyen a' helységnek derék malma , lakóssai Ó • Hi-

tüek , Templomok, Papjak van. Bérczei köztt a' Kom-

fa , vagy Nyald nevű tiszta kopasz tető , a' hol az

Apai, Ráksai , és Szinyérvárallyai határok öszve rúg

nak , nevezetes Pintye nevű régi hires tolvaj lakhelyé

röl, kinek hajléka egy kosziklába bolt hajtás formára

van kivágva. Erröl ez az előadás : hogy mivel nem

lehetett ötet elfogni , a' Nagy Bányai Borbély reá vé

tetett ; hová szokott ollykor béjárni fejét beretváltatni:

hogy a' gégéjét vágja el. Megtselekedte a' Borbély ,

de Pintye is hirtelen felugrott , és az alatta lévo szé

ket úgy vágta a' Borbély fejéhez , hogy az is azonnal

vele egygyütt kiadta lelkét. Földes Urai : Teleky , ét

Kor-



Kornis Grófok, Wécsey , Wesselényi, és Huszszár

Bárók, Becsky, Geöcz , Darvay , Szirmay, Korda,

Szerdahelyi, Peley, Rápohhi Nagy, Mátay , Császy ,

Bagossy, és más Nemesek.

Ez-is régemen Szinyér Várához tartozott, és Rá

kosnak neveztetett. Megyessi Moróczok bírták.

i •

i5zo. A' Báthoriak osztozkodtak vele. *

l '

i 633. Pászthóy Máthénak, és feleségének rész jó-

szág benne ,

1646. Kemény Jánosnak, és feleségének Kállay

Susánnának egész helység Királyi adománnyal adatott.

§. 2/3. Ssinyérvárallya , Oláhúl Szeiny, 480 há.

zokbol álló Mezováros, több too. Nemessi háznal va

gyon benne. Szinyér nevezetét vette azon nevezem

pataktol, melly a' Várhegy alatt kiázivárgó föi rácok

bol eredvén, a' Várost végi? follya , VárallyánaTí ne

veztetik a' régi Várátol, melly a' Vár hegyin épültt

volt, 's omladvánnyi mais kitetszenek. Minden Szom-

baton héti vásár es k benne, a' vásár bér a' flebánosé,

és a' Református Prédikátoré. Erdei a' lapos földön

elpusztúltak, bérczeiröl még építhetnek, és tüzelhet

nek. Szántó földgyei a' Szamos mellett zsirossak , és

boven teremnek, másfelé fekvok pedig igen soványok.

Lakják Magyarok, Oláhok, Zsidók, és Örmények.

A' Kómai Katolikusoknak szép Temploma , mellynek

jövedelmeihez a' Kácza nevezetű puszta (artozik, 5oo.

hóid fö'ldnyi nagyságú . kerek erdőböl. és tengerit ter

mo földekböl áll , mostani Plébánossa Bakay János.

A' Reformátusoknak-is van köböl, ügy az egygyesültt

Oláhoknak fábol épült Templomok, 's Papjoic, a' Zsi

dóknak is Sinagogájok. Gróf. Kornisciknak tiinos UJ-

varházok, &' Város végin h egy rongyos Kastély, melly

Nyári Kastélynak neveztetik Széa szölo termo hegyei

Vagynak a' Város felett: Nagy Szár , Kis-Szár , PU^J ,

Ajtómege, Bocs, Barnics , í'ereszléllye'-, . Szinyér ol-

dai , Vár, Elő, Közpatak, Lavicska, Verebes. Zúgó

nevezetüek. A' szölők alatt a" Bocs nevű hegy óldala-

Y ba
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ba Kőbánya , faragásra igen alkalmatos , és tartós kő.

vekböl álló. Az Apa. felé való mezőbe van egy tágas

völgy, melly a' Ferdinánd, és Zápolya katonái között

esett véres ütközetekröl Várvölgynek neveztenk, mel

lette vannak az elesüknek sír halmai. Főldes Urai :

Kornis, Teleky, Barkóczy Grófok, Wécsey , Wesse

lényi Bárók, Becsky , Eölvös , üarvay , Mátay , Szilá

gyi, Vetéssy , Vankay , Tholnay, Dobay , OMik ,

Szerdahelyi, Jármy, Balog, Jakab, Nagy , ' Gáspár, 's

több Nemesek, és a' Nagy-Bányai Minorita aiyák.

Hogy itten a' Vár hegyen Vár volt kemény , és

meredek hegyen , azt Bell Máiyás-is kézírattyában elő

adgya, a' fenék kövei -is mútatiyák , és a' Báthoridk

között az I. Részb. \. 147. elé adott osztály - is bizo-

nyíttya. Tudni illik:

93t Báthory András , és István Ország Bírája

az Ecsedi ágbol Zynér Várát elfoglalták hatalmas kez

zel; ellene mondottak Báthory János, és Miklós, Za.

niszlónak fiai, és Somlyai Báthory 'Sigmond a' Jászai

Konvent előtt, mivel ezeket- is egyenlő jussal illette.

í. Báthory István Nádor Ispány, és Temessi

Gróf, Báthory György Fő Lovász Mester, és Somogyi

FŐ-lspány, Báthory András Nándor - Fejérváry Bán,

és Zathmári Fő-Ispány egy részröl , más lésziöl Nem-

zetes Báthory Zaniszlóffi István , László , János , és

ezeknek több attyafíai , Werbeuczy István Királyi sze

mélyes előtt megalkudtak, és felosztották a' néhai Me-

gyessi Morócz Istvánról reájuk szállott anyai jószágot,

ügy mint Megyes Mezovárossál , és Zynyri Várat ^ C'a-

strum) az hozzá tartozandó Várabya Mezővárossal,

Bathuz , Udvari . Zentmárton, Apa, Zamo-telrk , Be-

rencze , Josepháza , Újváros, Vámfalú , Kalynházá,

Leken ize, Tharsolcz, Komorzán , B;kzáci , Therep, Bu

jánháza, Kysmonyorós , Thúrvékonya, Felsőfalú, Rak-

sa, máskép Rákos, Sebespatak, Hoba, Sykárló, Fe-

kethepathak, Busák, és Tóthfalú helységekkel. Melly-

böl kitetszik : hogy régemen Simon Megytssi Bánnak

Morócz maradéki bírták,

1 565.
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1 565. Báthory András Zathmári Fő-Ispány, és

Ferdinánd Tsászárnak nagy híve birtokában volt , és

azért azt Zápolya János 'Sigmond Ée sídnek ostrom

lására menvén , ilíyeii tsalárdsággal : iiiiiuh.i bala-sa

Menyhárt némelly féltobb drágaságait bátorságnak oká"

<ért béakarna vinni a" Várba , egy még vigyázni nem

tudó, és könnyen hivo ifjú Báth' rlól kéne. Az ár

tatlan e^yugyü ifjú megengedte. A* Zápdyaiak pedig

ládákat kövekkel megrakván* azokat szekereken szállí

tották bé a* Váiba, azokban a' ládákat őrző katonák

kal á' Várba bérohantak, az 0rzőket széjjel űzték, a'

Vácat elfoglaiták , és Báthory András ellen gerjedett

nagy haragjukban földig rontották . melly az okától

fel sem épűlu. jrja Bethlen Farkas.

1583. Báthory Susánna a' Szinyérváratlyai egész

rész jószágát Uray Miháiy férjéiitk 100o. torinlba bé

írta a.' Jászai Konvent elijtt.

1604. Béltheky Mihálynak, és Hidy Margith fele-

jégének egy szüleje Bathory István által felszabadít1-

tatott.

i6i5. Deregnyei Daróczy t'ereacznek benne rész

jószág

1627. Farkas Istvánnak két darab szülei ,

1633. Kölchey Magdolnának egy darab szolo hatá-

tában Királyi adománnyál atía.ott.

1 638. Lónyay 'Sigmond tanú vallatást tétetett bi

zonyos Ligeth eránt , melly Zágó'p^tuk^ és Hópátak

mellett, Apa helysége között VillüiigásLan volt Várai-

lyai birtokosok, Kornis 'Signiond, Nyáry Bernárd]

Perneszy Krsébeth líakos litván özvegye, Kállay Üyö;gy)

István ^ és Pál ellent

1649. Hodossy Istvánnak , és Susánhánf k Nadá-

nyí István feleségének, Perenyi Gábotral Szinyé. vsiral-

lyai Udvarház erátu volt villongasa, hogy ísádor ls-

• t ' l • pány
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tal rendelteiett. 61. Törv. Tzik.

1654. Megyessy Pál Kacsa nevezetű Szinyérvár-

allyai pusztába ,

1659. Gacsályi Horváth István ,

1665. Mikolay Boldi'sár , és Daróczy Sámuel Ne

mes ülésekbe, éa szölokbe béiktattattak.

*

§. 274. Sebespatak , Oláhúl Sibes, Várallyán

túl domb óldalakon szerte széjjel , 5o. füstös, 's ké

mény nélkül való kalibákbol álló tahi, sok némák,

és gelyvás Oláhok lakják, lllobára járnak Templom

ba, erdejek a' bérczeken elegendő, szántó földgyek

kevés , azokban is tsak tengerit vetnek, kapállással ke

resik élelmeket , leginkább a' Várallyai szölőkbe. Ká

rolyi , és Teleky Grófok, Becsky, és Nagy Urak

bírják.

Ez is régenten a' Szinyéri Várhoz, és annak Urai

hoz tartozott.

§. 275. Hoba, Oláhúl liba , Oláh falú, Sebespata

kon túl 6o. házbol álló. Földes Urai: Károlyi, 's Te

leky Grófok, és Becsky Urak, lakóssai Ó - Hitnek ,

helyben Papjok, Templomok. Pósta hivatal van ben

ne, határja két nyomásbéli hegyes, köves, 's völgyes,

kukuriczát , zabot keveset terein, napi számbol, sze-

kerezésbol élnek, a' hegyeikbe érczes bányák lévén,

onnan az érezet hordgyák Nogy-Bányára , van veres

érczes vizek, melly a' vasat rézzé váltóztattya, van

Törff , vagy égő hantya , melly minden esztendőbe meg

gyúlad, 's újra nevekedik , sok kővé vált fa is találta

tik a' patakjaiba, sok bérezes erdeje van, piatiza Nagy-

Bánya , és Várallya.

Mindenkor a' Szinyéri Várhoz, és Uradalomhoz

tartozott , azért vele egy földes Urat esmért.

§. 276. Nagy-Sikórló , Oláhúl Csiftdrló . i3o. ház-

bol a' hegy óldalába szanaszét fekszik, bérezes erde

ie
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je elég, bik , tölgy, cserfás, mezeje leginkább tenge

rit terem , szép szölő hegyei a' falú felett, Oláhok lak

ják ' ko Templomok, Papjok van, ezck-is szekerezés-

sel, kézi munkával keresik élelmeket közel a' Banyak

hoz lakván. Földes Urai: a' Gróf Károlyi ház, Báró

Wesselényi , Szeleczky János Királyi Tanátsos , Van-

kay Mihály, Darvay , Kengyel, Korda, Horváth,

és Nagy Urak.

§.277. Kis-Sikárló, Oláhúl Rorgó, tér helyen

a' Szamoshoz közel , 3a. h'ázbol álló helység , kevés

szántó mezeje, ez-is tsak tengerivel vettetik, lakóssai

Oláhok , kézi munkával , szekerezéssel keresik élelme

ket. Egészszen Gróf Károlyi náz bírja.

Ezen két helységek - is a' Zinyiri Várhoz , és an

nak Uraihoz lartozandók vaiának.

1407.. Megyessi Bánnak fiai tanú vallatást tétettek:

hogy az Ó Sikarló helységeiket Béltheki Balfcnak ííai

felégették. ,

1614. Puszta volt, és Ankreiter Mihálynak rész,

Báthory Istvánnak végső rendeléséböl benne Királyi

helyben hagyással adatott.

§. 278. Monostor , a' Szamos parton , lapos he

lyen 44. házbol álló Oláh falú, Busáknak filiája, szántó

mezeje kevés tengerit , kaszálója a' Szamos kerületibe

jó füvet terem , a' Szamoson által járó hidas vagyon

itten , lakóssai mezei munkával , és a' szölő hegyeken

napi számmal keresik élelmeket. A' Gróf Károlyi ház,

Szeleczky János Királyi Tanátsos , Lossonczy Ferencz,

Mátay, Horváth , Jákó, Szilágyi Urak bírják.

Ez-is a' Szinyéri Uradalomhoz tartózandó volt,

hanem '

1620. Szőke Mátyásnak benne rész Királyi ado

mánnyal adatott.

§. 279. Busák Oláh falú , térségen fekszik , 69.

házbol álió, Temploma, Papja van, földes Urai: a'

• * Gróf



Gróf Károlyi ház , Vankai Mihály , Mátay , és Balog

László özvt gye , 1;. kostai Ó Hiiüek , fekszik a* Lápos

vizének a' szamossal v-ió öszve (olyásánál, szántó földi

gyei leg nkát b kukuriczát termenek, rtttyei meglehe

tos k , piaizozása Nagy-lJánya, fája tűzre, és építés

hez, kevés , szöleje van , és az arany, 's ezüst bányák

szomszédsagaban lévén pénzt kereshetnek , szántó föld-

gye l nétía a' víz szokta elöntem, legellője szoros ,

malma helyben.

Ez is. a* Zinyiri Vá hoz bíratott.

1 520. Az osztály levélben Bujáknak íralik

1684. A'Váradi Törökök hódohyai voltak., a' mint

Girót Tútfulúnak leírásában kitetszik.

§ 280. Misztótfylú , Oláhúl Tocz gye-dsosz , i5o,

házbol álló régi Mezőváros, erdeje a' hegyekbe, és

bérczekbe bovséggel , szántó mezeje majd semmi, az«

éri egyedül fuzukas mesterségböl, szölő mívelésbol ,

szekerczésböl , él napi szá'? jókbol élnek a' lakosok ,

sem ni kenyerek n.ern teremvén. Szölő hegyei szépek,

és jók , G sztenyésse nevezetes , a' két Bánya Város

béliek sok szölőket tartanak itten , mivel a' Misztótfa- '

lúsi bárok jók, 's tartósak, inkább kapnak ezeken:

Bánya bor , Bányai leány , tsak helyben jó ! köz be^

szédbe mondván. Vagyon itten három vallásnak Tem-

ploma, a* Reformátusaknak régi forma itagy Templo

mok, tornyok nagy harangokkal, kő kerítéssel, az.

Oláhok most építettek köböl, mind a' kettőnek Papja, a'

Bómai Katolikusoknak Lápos-bányárol jár Hebánusok.

Minden Szombaton héti vásárjok, tsináltt úttyok Bánya,

felé. A' Miszt vizéiöl vette Miszt nevezetét; melly it

ten, a' Ltópos patakával öszve foly. A' Gf"óf Károlyi

házé , de Vankay Mihályuak-is vari birtőka benne.

Régenten a* M^gyessi Bánnak fiaihoz, az után az

Ecsedi Várhoz tartozott, annak Urai Báihoriak , beth

leniek, Kákócziak bírták , és ezeknek hívségtelensége

Gráf Károlyi Sándornak, ajáadék.ozíatott, Gróf
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Károlyi Antal pedig birtokában megerossíttetett , *'

mint Ecsednek leírásában eléadtuk.

i/fl2- Móriczhidai Morj.cz, néhai Simonnak, néhai Já

nos, Ban fia fiának fia illyen szabadsági levelet adott ezen

Városnak: „ Mivel betsűletes férjfiak Tolvay János, és

M Nagy István Misztótfalúsi Bírák, és egyéb Esküdtek

„ azonrol , keserves szóval, alázatos kéréssel kérének :

« hogy mivel ok a" mi birtokunkban igen szoros helyt

„ felépülvén veréjtékkel, és munkával élnek, adnánk

t) nékiek ollyas szabadságnak orvoslását , melly által

« ő'k népesedgyenek , és az o sokaságokba gyönyör

ig ködhessünk. Azért Mi a' Nagyságos lllona kedves

)) feleségünknek, Nemes, és nemtelen hiv szolgáink

éi nak vezéreltetvén tanáttsával , helyes kérréseknek

M engedtünk , és különös kegyelmünkböl adtunk nékiek

»} illyen szabadságokat: hogy Aszszonypataka Várossá-

n nak szokásaival éllyenek minden jússaikba, Bányá-

» szi , és Magas-Ligeten lévo szoleiknek törvénnyeibe.

n Sz Márton napra minden szállástol (manfiio) íz.

n pénzt , hasonlóképpen Sz. György napján az italra

}í vetet adót ( Ungelcl) , úgy mjndetí cspbör bortol ,

« mellybe i3. pint vagyon. két pénzt, akár jó, akár

» rozs folyó pénzűi nékünk fizessenek. Kamaránk - is

» lesz felettek, melly minden bánya naivtol ( ffierk)

» egy gyra (Mark) ezüstöt vegyen rajtok. A' ki a'

n szállásoknak kelyekre telepedik, 12. esztendeig, a*

», ki más pusztára épít, 3. esztendendeig semmi adó-

„ zással ne tartózzék. A* mi Tisztünknek nem leszsz

,, hatalmában oket itélni , vagy bírságolni , Bírót ők

„ magok közzül válaszszanak , a' ki a* latrokat , tolva-

„ jokat, gyilkosokat, gyújcogatókat , hamis pénzverö-

„ ket, eretnekeket, és egyéb gonosz tévoket, a' több

„ Esküdteknek tanátsával megitéllye, 's ha valamellyik

„ félitéUetével meg nem elégszik, az Aszszonypatak

„ törvény székéhez fellyebb vihesse. Azt-is megengedtük:

n n"gy ha valaki közzülök máshova költözködni al- ar, le-

„ tévén a' föld váltságát, és engedelmet a' Bírótol nyer-

„ vén , szabadon elmehessen. Mellyröl adánk ezen

„ szabadsági levelünket , a' mellyet maradékink közzítl

,, ha valaki felbontani kívánná , a' mindenható Istennek

„ haragja , és «' mi álkunk szállyon reája,. Költt M«.

M gy«-
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„ gyessen nagyobb függő petsétünk , 's hitünk alatt 4

n láz. György Máityr ünnepén ,, 1442. Eszt.

i538. Báthory András ,

1546. Báthory Bonaventura , máskép Bandi,

1570. Báthory Miklós,

i586. Báthory István,

1607 Somlyai Báthory Gábor ^

1633. Gróf Bethlen István ,

1649. Lpr4ntffy Susánna, I, Rákóczy György pz-

i65». II. Rákóczy György ezen szabadságaikat meg

erossítetiek , ollyan változtatással : hogy Báthory Ist

ván , és az utánna való földes Urak azt hozzá tették:

,, Látván az én meghólt atyámfiainak leveleket, én-is

,, confirmálom kezem írásával, és petsétemmel, mint

„ én nekem szerelmes atyárofiainak donatiójokctt min-

„ de » réizében excepto anathemate , et Jide. Mert

„ átkot, és Istennek haragját elmúlandó dologért reám

„ nem kérek, szabad akaratom szerént , és nem hittel

M kötelezem magamat, mert septíes ín die cad.it jut-

M tus -. et resurgit. Báthory Gábor pedig ,még azt

t) h.'zzá tette: h.gy ezentúl Ecsed Várához Úr dolgá-

i, rá ne hajtassanak.

* i

4670. János Deák, és Nagy Pál Jakab,

1609. Kovács Boldi'sár,, és Máthé Deák voltak

Misztó falú Várossának biráji.

16i3. Nagy - Bányai Bozó Istvánnak egy Nemes

Vdvarhely ,

1614 Csoknay Benedek, Ankreiter Mihály, Bátho

ry Pál', Báthory Istvánnak Záb fia, (Nothus) Béczey
'
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Lörincz, Kerekes Benedek, és György, László, Boldi-

'sár, Possay 'Sigm'ond, Macskásy Mihály, Csorvassy

Tamás, Vetéssy László, Apáthy Mihály, Csomaközy

Péter , Barbély Péter , Erebek Pál , Hagymásy István,

Kis - Lörincz , Kovács Márton , Witkay Mihály , Zénás-

sy Mihály, néhai Ecsedi' Báthory. Istvánnak Udvari

hivei, az ö végso rendeléséböl, és a' Királyi Biztosok

nak helyben hagyásábol egy egy szolot Misztótfalúnak

határán nyertek-)

1 638. Somlyai Zilágyi Ferencz két darab szölői,

1642. Horváth János, és felesége Ugron Erzsébeth

két darab szolot Királyi helyben hagyással szereztek

itten.

1647. Független szabad társaság akart lenni ezen

Város , mindenfele szökevény gonosztévoket bűntetle-

pűl kebelébe fogadván , és védelmezvén , de hogy a'

Vármegyének hatalma , és taksáitatása alá vettessék ,

rendelteiett 3o. Törv. Tzik.

1678. Zrinyi Illona I. Rákóczy Ferencz özvegye

bírta.

1685. Hazája volt Tótfalúsi Kis Miklósnak, a' ki-

bol-is ollyan híres betű metsző, 's Könyvnyomtató lett:

hogy az Anglusok , Francziák, Belgák, Zsidók Len

gyelek hozzá jártak a' mesterségnek megtanúlására ,

az Örményeknek betűket készített, és a' Georgiai Ki

rálynak nyomtató műhelyt állított fel. Ez a' Magyar

B bliát Amsterdámba 1685. Eszt. a' maga betűivel, és

költségével kinyomtatta igen gyönyörűségesen, sok

aranyos betű, vagy táblájú nyomtatványok voltak kö

zötte. Midőn Lengyel Ország feié Magyar Or&zágba

hoznák, egy Lengyel az stranyos Bibliákról való jegy-

zést Ananus Bibliának értette , 's kevésbe múltt: hogy

mind meg nem égett« , nagy bajjal, 's a' Lengyel Ki

rályhoz küldött különös követséggel szabadította meg

. az akkori Erdélyi Fejédelem.
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Vannak ez«n Városnak Levél Tárában annak la-

Itóssait óltalmazó több levelek:

1617. Dóczy Andrástol Zathmári Fo- Kapitánytol t

és Fő-íípánytol.
• •

1660. Wesselényi Ferencz Nádor Ispánytót, é"»

Rákóvzy György Fejedelemtöl.

1662. Kemény Jánostol.

1663. Montecuculi Hadi Vezértol.

1674. I. Leopold Tsászártol , '• Királytól és ez

Magyarúl , és Németül : hogy mind a' két nemzethéti

katonaság érthesse.

1686. Gróf Karaffa Antal Hadi Vezértöl: „hogy

„ minden katonai szállástol, tartástol, és termés adás-

„ tói, vontatástol mentek legyenek, mivel különös ól-

„ tolómba vétettek. Magyarúl Salagardának ( Salva

Gvardia ) nevezteték , és noha 1442. Eszt. szabadsági

levelek egynehány Német szókat : Ungeld, vagy Trank-

tteuer , Ungleich- Robot , Werk foglal magában, mel-

lyeket a' közel lévő Nagy-Bányai Szászoktol vették ; de

a* mint &' Birájinak neveiböl , és az esedezo leveleik

böl , mellyeket velünk közöltek, és valóban ékes Ma

gyarsággal vannak írva, kitetszik, ezen Várost tős ,

gyökeres Magyarok lakták. 163i. Eszt. Bethlen István

földes Urakhoz így kezdették köszöntő leveleiket : „Is-

„ tentöl kívánunk Nagyságodnak, mint Kegyelmes

n Urunknak jó egéséges hoszszú életet, és a' mí meg-

M nyomorodott szegény hazánkra, és keresztény Orszá-

„ gunkra törekedő hadak ellen szerentsés győzedelmet !"

( Itten esedeznck : hogy a' szökevényeket ne tartozza

nak kiadni). Reá írás- „ A' mi a' béfutott jobbá-

„ gyök állapottyát illeti; igen meg kell visgálni, ha

„ nem hites , és nem kezesség alá vettetett jobbágy é ?

,, és ha nem ollyan lészen, az régi jó rendtartás sze-

„ rént, ipen-is meg kell az afí'éléket óltalmazni, és \\

u sem kell adni. S. 8ethlen. m. k.

• S- 281,
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§ 28i. Miszt Bányct'Handal, úgy neveztetnek a'

Miszlóifalússi bérezek köztt alsó , felső Királyi munkás

helyek, az alsóba vagyon 27. a' fels0be 47, ház az érez

olvasztó Kohok körül. Ezek Urat, Vármegyét nem

szolgálnak, adót nem fizetnek , semmi szántások, ve

tés k nem lévén kézi munkával keresik kenyereket *'

.Banyákba, 's Bányászoknak neveztetnek.

§. 282. Lápos-Bánya, Oláhúl Baicza , a' hegyek

kb'ztt Oláh falú, 9o. házbol álló, és a' helységen, felül

Handal nevezet alatt megint 9o. házak, mellyekben

tsak napi számosok lóknak, Római Katolikusok, Tem

plomok van, mostani Plébánusok Novák Mihály, de

az egygyesúlt Oláhoknak-is van Temploma, Papja a*

falúba, minden szántás, vetés nélkül kézi munkával,

szekerezéssel , 's Bányászsággal keresik élelmeket, két

harmad része a' Gróf Károlyi házé, egy harmada

Nagy- Bánya Várqssá-é , de a' Korcsma, és malom jb>

yedelmen kívül Lápos- Bányának kevés hasznát veszt az

Uraság A' Lapos pacaka itt folyván, stompokat, koh

fúvókat , inalorn kerekeket hajt , és sok pisztrangokat

nevel a' bérezek köztt. Az erdőket a' 'Bányák emész

tik sz' n égetéshez, olvasztáshoz, és építéshez, de a'

lakósoknak is jút elegendő tűzi fájok. A' Handalon

felül jobra a' hegyek köztt volt Fekete-Bánya Mező

város, a' mellynek már tsak a' neve van fenn.

i Sz9. Nagy - Bánya Várossának birtoka I. Károly

Király adománnya , a' mint azon Városnak leírásában

cléadiuk.

1 588, A' Lápos-Bányai Bányákat Somlyai Báthory

'Sigmond Erdélyi Vajda haszon bérlésbe kiadta Her-

berstein Feliciánnak.

§, 283. Lénárdfalfí, Oláhúl Retse, melly hideget

tészeh , egészszen Nagy- Bánya Várossáé I. Károly Ki-

rálynak adománnyábol , térségen fekszik, sovány hely,

egyedül szerte széjjel szórt 'házaik környékén terem

kevés tengerijek , 83. házbol álló, a' lakósok kézi műn- -

kájok, szekerezések után élnek. Szomszéd Kovár vidé

kivel, Nagy-Bányához fél mértföld,

2
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§. 284. Hidegkút, Oláhúl Mocsira , dombon fek

vo Oláh falú, ibo. széjjel szórt házbol áll, földesura

a' Báró Bánffy nemzetség. Lakóssal O-Hituek, hely

ben Papjck, Templomok ,' határja k'ét nyomásbéli , so

vány földgye kevés búzát, tengerit, é» zabot terem,

szép tölgyes, és nyirfás tilalmas erdeje, piattza Nagy-

Bánya, melly egy mértföldnyire vagyon töle.

1602. Szabó Istvánnak, és Farkasnak,

1654. Way Péternek rész jószág adatott benne.

§. 285. Felto Újfalu, Oláhúl Szatul nou de szusz,

tágas kiterültt dombon fekszik , Oláh falú, 76. ház,

Nagy-Bánya Várossájé, Temploma, Papja van, Nagy-

Bányához egy fertály mértföld.

§. 286. Alsó-Újfa'ú 68. h«z, széjjel szórva ez - is

Nagy- Bánya Várossájé, ennek-is Papja, Temploma,

mind a' kettonek igen sovány földgye, tsak a* kertek

be terem kevés tengeriek, szénájok, és kenderek, ke

vés gaz, csere tűzi fájok, napi számbol, szekerezés-

böl élnek.

i3a9. Ezek is I. Károly Királynak adományi.

5 287. Feketcfahí, Oláhúl Okolis , annyit tészen,

mint kikerekített erdő. Oláh falú, 8o. házbol áll szana

szét több domb oldalakba, földes Urai : Mihályi Ba-

lás , és 'Sigovinyi 'Sigmon'd özvegyei , Vankay Mihály,

Darvay Gábor, Horváth, és Mátay Urak. Lakóssai

egygyesültt Katolikusok, helyben Templomok, a' La

pos vize a' határján foly , mellyben szép halakat fog

nak, és a' két partyán jó tengerik, a' réttyei alkalma

tos szénát teremnek, legeilője kevés, gyümoltsös ker-

tyei meg lehetosök.

Ez-is régemen a* ZinyéVi Uradalomhoz tartozott.

16a5. Vetéssi Kökényesdi Péternek Királyi ado"

mánnyal adatott.

§. 288. Háborúi puszta mellette. Emlékezete va

gyon

16z5.
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1625. A' fellyebb írtt Vetéssi Kökény esdy Pé:er

adományi levelében. i

$. 289. Magyar Kékes, földes Urai: Báró Bánffy,

a' Nagy-bányai pénzverő ház, és Szodoray.

§. 39o. Oláh- Kékes , földes Urai: Vankay, Szilá.

gyi , Uray, Mátay Urak, és özvegy Mihályi ÍJalásné.

Ezen két falúk Kékes folyótol veszik nevezettyei-

ket, a' melly vég'g follya , az előbbenit Ungorásnak

nevezik az Oláhok, mivel ez előtt Magyarok lakták,

lakóssal Ó-.Hitüek , kiknek két Templomok, de egy

Papjok van, határjok rész szerént dombos, rész sze

rént lapos, kevés búzát, rozsot, tengerit, zabot terem,

szekerezéssel , és kézi munkával élnek. , ;.

i5i5. Báthory Györgynek, Istvánnak, és András

nak ezen két helység Királyi adománnyal adatott.

1664. Oláh-Kékes Vetéssy Pé'er , és László, azon

kívül Orossy Kata, idosbb Vetéssy Jánosnak özvegye,

és fiai között három részre felosztatott ,. a' hol ezea

helység Közép - Zolnok Varmegyébe Kékes folyó vize

mellett fekvőnek mondatik.

1602. Szabó Istvánnak, és Farkasnak Magyar-Ké

kesen rész ,

16a5. Vetéssi Kökényesdi Péternek Oláh - Kékes

Királyi adománnyal adatott. De

1634. Melith Péter, és Berchényi Imre Pcsonyi

Kamarának Tanátsossi előtt ezen örökös adománytol

elálloit, és megesmérte : hogy tsak looo. forint zálog

ba fogja ezen helységet bírni, 's azt a' Királyi Kints-

Tárnak kibotsátani tartozik.

1643. Deregnyey Borbálának, Kökényesdy Péter

özvegyének, Ferencz, 'Sigmond, és György fiainak

Susi , Borka, Jutka, és Ersébeth leányinak Oláh Kékei

helységnek fele 3ooo, forintban , más hason fele pedig

Som-

J
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Somlyai Szilágyi Ferericznek 4000. forintba Ferdinánd

Tsászár által béíratott. Mivel pedig Lizibona Jáuos

ezen helységnek altal adásárol fel volt biztatva, etinek

Aranyas helysége amannak helyébe 6000- forintba al

tal adatott.

1654. Way Péternek Magyar-Kékesen réíz jószág

Királyi adománnyal ajándékoztatott.

§. 29i. Tokés, Oláhúl Grosch, melly fokét tész»n.

Magos dombon fekszik, 9o. házbol áll, m- glehetős ha-

tárja, búzát rozsot, tengeiit terem. Templ ina , Pap

ja van. Ennek határán találtatik azúgy nevize t Szaiv-

Páía-Kő sok féle szinü nagy táblákban ( Schistus cor-

neus de egyéb hasznát nem veiz.k tsak &' ház& kn k,

és istállójiknak elejét rakják ki vele, mivel a' Lkó he

lyeknek földje esős időkbe igen süllyedrző , 's ez ál. a!

segít rajtok a' természetnek jó Ura. Bit jak : Vat.kay,

Mátay, Szilágyi, Uiay, Bakay , 's Bagoly Urak.

1564. Puszta volt , és Melith Györgynek, Gyalui

Wass Györgynek , és Abrámffy Györgynek benne rész

Királyi adománnyal adatott.

1625. Már népes helység volt, és Vetésíi Köké.

nyesdy Péter egész helységbe béikuttatott.

iGSa. Ugyan ö tanú vallatást téteíett : meddig ter*

jedgyenek határi ?

§. 292. Dombrovicsa, vagy Dobrovicza , régeri-

ten Magyar, most Oláh falú, 100 házbol áll, Templc*

unok , Papjck van, a' Kékes vize végig íbllya , szép

tilalmas erdeje, a' határja őszi, tavaszi vetést terem,

de azzal bú nem érik, szekerezésbol élnek leginkább.

Egészszen a' Nagy Bányai pénzvero házé. Régenten,

mikor a' Magyarok lakták, Dombónak neveztetett.

§. 290. Orossfalú, Oláhúl Rusz , 76 ház. Oláhok

lakják, Papjok, Templomok, a' Kékei patakja ezt iá

végig fo Ily a, szekerezéssei , kézi munkával keresik élei*

meket.



meket , a' Nagy-Bányai Királyi pénzver0 ház bírja

egészszen , Nagy Bányához egy méttfold, mellyn.k

i63o. Királyi adománnyal adatott.

§. 294. Sándorfalú, Oláhúl Sandrest , ez is a*

Nag^-Bányai pénzverő házé, 44* házbol áll, lakóssal

Oláhok, Papjuk, Templomok, Bányabéli munkával,

szekerezéssel keresik élelmeket, kevés tengerijek, szé-

iiájok terem.

141i. Rácz Uralkodónak Nagy - Bánya Várossávat

által adatott, a' mint Szathmár Várossának leírásában

eléadtuk.

§. 296. Pusitatelek, Oláhúl Bon'ény , a' dombo

kon szerte széjjel 87. házbol álló Oláh falú, a' Nagy.

Bányai pénzverő házé, kevés tengerije terein, Ó-Hi-

tüek, Templomjuk, Papjok, a' Bányai munkával él

nek, kél mértföld Bányához.

§. 296. Györkefalú; Oláhúl Csetecze , melly vá-

ratskát tészen , a' felette fekvo vár forma hegyiktöl ,

Oiáh falú, határja igen hegyes, erdős, köves, agya

gos, kevés tengerit ttrem , fája van, lukóssai Ó-Hiruek,

szekerezésböl , és kézi munkábol élnek. Kősziklán é-

püttt derék Templomok, Papj.uk helyben, igen nrvezrtrs

forrása van a' helység alsó részén rettenetes nagy kőszik

lákkal körül véve, mellyekböl bőven omlik ki a' víz,

sok vad cseresnyéjek terem , Augustueba ér k , jő pá

linkát föznek belöle , piattza Nagy Bánya.

i35o. Nagy-Bánya Várossáé volr, de most a' pénz

yerő házé.

§. 297. Sürgyefalú , Oláhúl Sürgest , széjjel szort

14o. házbol áll, temérdek bérczei, mellyeken a' mag s

kősziklák egy más felett kevélykednck , kühő szántó

földgye mnts , igen kevés tengerijek terem köves nagy

telkeiken. Köszörű köveknek tsinálásábol , kézi, és

czekerezésbéli munkájukból élnek, lakóssal Oláhok,

Teán-



Templomok, Papjok van. Ezt is a' Nagy-Bányai Ki

rályi Kamura bírja. Úgy látszik, mint ha valaha a'

hegyeknek öszve omlása történt volna itt ; mert a' le

omlott kősziklák egy máson hevernek, némely helyen

mint csonka tornyok úgy állanak, másutt mint vala

mi kőfal kerítések. Egy kis térségen az' út mellett va-

gyon két széna boglya forma kőszikla, mellyeket a'

széna boglyáktol megkülömböztetni alig lehet, olly

szépen képzette a' természet. Mellette folyván a' Kap-

nik vize Kovár vidékitöl ezen Vármegyét elválasztya,

meredek partya Alabástrom kohol áll . mellyet megé

getvén az egész környékbéliek házokat ffjéritenek vele.

Itt laknak Karácsony Tódornak-is nyomorúlit maradé-

ki Nemességgel nyertt telkeken, a' ki 1717. Észt. a'

Tatárokat széjjel verte Borsánál, a' mint az, I. Résznek

io5. §. leírtuk.

§. -298. Kapnyiíi, Oláhúl Kafnih, Posta hely, tsu-

pa Bányászok lakó helye, 5oo. házbol áll, de &' Szath'

mári részen tsak i36. a' többi az Erdélyi részen épüht,

&' Kapnik vize választya el , temérdek nagy sokaság

hemseg itten éjjel, nappal, fúrják, törik, vágják, liord-

gyák, morsallyák , mossák, olvasztyák a' sok érezet.

Most legvirágzóbb &'' Hannibál bányája, ao. ezer fo

rintot • is béhoz hólnaponként. Van Görög Katolikus

Templom ezen a' részen, és Plébánia az Erdélyi ré

szen, vannak szép források, tsinált út Mármaros felé.

Itt van Erdélynek szélin a' legmagossabb Gutin neve

zetű hegy-is.

1 588. Souilyai Bálhory 'Sigmond Erdélyi Vajda ,

és Székelyek Ispúnnya a' Kapnyiki Bányákat Báró Her-

berstein Feliciánnak haszon bérbe három esztendore

kiadta.

1717. Fel akarták prédálni a' Tatárok, de másfelé

tértek, mellynek emlékezete egy kősziklán ki van vésve

1782. Major Gergely Fogarassi egygyesültt Gö

rög Hitü Püspök ennek Templomát Sz. Péter, és Pál

Apostoloknak tisztességére felszentelte.

\- 399-
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§. 299. Nyegrefalú Oláh helység , Felső - Bányán

felül a' Fekete hegy óldalába, 40. házból áll, Tem.

, ploma van , de Pap Györkefalubol jár hozzájok, ke

vés tengerin kívül egyébb vetemények nem terem, na»

pi számbol, szekerezésböl élnek, szép tisztá fonássaik,

a' Nagy-Bányai Királyi Kamara bírja.

§. 3oo. Bajfalú , Oláhúl Danyest , dombokon el--

szórt 35. házbol álló rendetlen Oláh falú, a' Nagy Bá

nyai pénzvei'öházé határja sovány, dombos, kevés tengerit

terem, Pósta hely ., büdös köves hasznos feredö vize,

a' hol a' Kamara fürdő házakat építtetett , és Seb-Or-

vóst tart az itt fürdő beteg bányászokért. Ördög-

Borda, Oláhúl Fericse nevezetű füvei fedik házaikat,

kaszállója kevés, legellöje sovány, két kézi munkájok

után élnek, az arany, és ezüst Bányák egy mértíöid-

nyire lévén hozzájok, szenet égetnek, azt horugyák ,

és a' bányákban dolgoznak.

§. 3oi. Lftczfalú, Oláhúl Sisest, i5o. széjjel szórtt

házbol álló Oláh falú, a' Nagy.Bányai Királyi Kamara

jószáginak feje, Nagy - Bányához- másfél mértföldnyire*

Van Templomok, Papjok , kevés erdejek tüzelésre,

sa fik mezejek , mellyen tsak szénát termesztenek , kézi

munkából, és szekerezesböl élnek.

§. Soz. Kitz-Bányy, Oláhúl Baicza , a' Felső-

Bányai bérezek köztt Oláh falú egy völgybe, Tem

ploma, Papja van. Ezek Vármegyét nem esmérnek,

adót nem fizetnek, a' Város birtoka alatt vannak, szán.

tó mezejek nints , kevés füveknél egyebek nem terem*

Felso-Bánya alatt í. Részb. 267. lap. leíratott. Ennek

birtőkában Mária Thetezia Királyné a' Várost mége-

rösítette. 174i. Eszt.

§. 3o3. Girót- Tóthfalá > Magyar, és Oláh falú,

Gerod hajdani bírtossátol vette nevezetét, most egész-

szen a' Nagy- Bányai Minorita Atyák Ispotállyához tar

tozik; lakóssai Katolikusok, és Ö-Hüüek, mind a' két

felekezetnek Temploma, &' Katolikusok részéröl a' Pa

pi hivatalt 'a' Nagy- Bányai Klastrombeli Szerzeten lé*
•55 Vofe
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vök végzik. Szép tilalmas erdeje, a' Szaszár patalia

végig follya, nagy Ország út, 79. házbol áll, számó

föltlgye nints' kaszálója szüken, szöleje, és gesztenyés

se hasznos, piaitza Nagy- és Felso • Hánya , pénzt sze

reznek gesztenyéböl, szoioböl, és szekerczéoböl.

i336. Gtrod nevezetű nemzetség bírta, mellynek

maradékátol

1406. Omechin János Nagy - Bányai Polgár 600.

arany forinton vette.

1408. A.' Nagy.Bányai Ispotálynak hagyta.

143o. 'Sigmond Király,

i556. I. Ferdinánd Császár, ^

lsabella Zápolyának özvegye ,

i58o. Báthory István Lengyel Király ezen kegyes

hagyományt megerősítették.

1605. Bochkay István az Evangelikusoknak gond

viselésére bízta.

1684. A' Váradi Török Bassák bírták, a' mint ki

tetszik a' Nagy Bányai Klastrom Levél Tárában ere

detben található iliycs leveleikböl: n En a Gyözhe-

n tetlen Török Csaszar Vaiad veg varaba lako Daí'tar,

n egynehany Lovas vitezinek Hadnagya, es Kalauza,

M Kobzos ibrajin Ispaija, el vöttem leveleteket, 's er-

n tem kivansagtokat-is , hogy az falut pusztan akarja-

„ tok hadni, ti lassatok, eitem azt-is, a' Janos dolga

M felöl, hogy szegenyek yattok, hiszem en egy piszt is

„ nem kertem Janosirt , nagyob az , az ü dolgaban

„ meg hatiam, hogy jarjon sz be jaro, az bírónak is

M hogy embert adgyon n ílle , van e pize a felessegi-

M nek, avagy nincs, abban seirroit nem munkalkod-

M tattk. Ertem azt is, hogy Kadia levelit kívántok ,

„ hűt levelet, petsett alatt, micsoda §rngya a' Ka-

w dianak ram, vagy ti ratok, hiszen en jobLagyjin

M v öl-
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*

„ volnatok, nem a Kadiae , szallyatok helyben, a kik

n el oszlattatok, lakjatok bekevel, az mint Morfozo-

„ nyal alkuttatok, en is meg hadlak abban, eddig

,, sem kívantam en ti tülletek többet , de az be jaro-

„ tok hamis, soha igazan nem jar, egyszer' egyik,

„ maszor masik, most is nem volt e emberetek, hogy
„•mastul küldöttetek az levelet, hiszen nem bantom

„ en a be jarot , tsak jarjon igazan. Kadia levelet ki-

„ vantok , hiszen az en szam az Kadia levele „ az mi-

„ ben meg hadlak, abban jarjatok el. Torok hűtőmre

„ mondom ,t mint Morfozany meg hagyott az szaz tal-

„ lerban, az ket par nyusziban, meg hagylak benne-

n teket. Mostan az be jarotok miert nem jött el , at-

„ tul felt, hogy ide be meg tartom, mi hasznat ve-

n veszem en az egy embernek, ha ügy akarok, nem

., talallak e en meg titeket, jött volna be, ez a rab

„ felöl is hozott volna valami bizonyos valaszt, va-

„ gyon e valami ereje, hogy ha szabadulhat e, avagy

„ nem , meg ijedtetek tölle , hiszen lövőtökben az va-

„ ros , mindenkor kezetekben lett volna a kezes. Jöj-

,} jön be az be jaro, az nusztbul az mi el maradott,

„ hozzatok be, vagy külgyetek be. Akkor az be ja-

„ rotokkal el jött volna az Busaki be jaro . ratok ke-

,„, pest az is oda maradott , oda adjatok hírt , jöjenek

„ be azzal együtt , az ti be jarotok is be jöhet. ( L.

„ S. ) Anno Domini 1604. die 7 Martü Datum in Va-

„ rad. Adassek ez levelem Girot Totfalusi bironak

„ kezeben. Totfalusi Biro paratusolom, mas embert ne

n külgy, hanem Sindmond jöjörs, mert az tavalyi adot el

„ kell igazítani, kinek adta, kinek nem, ö tudgya , az

„ mostani bejarot meg fogtak, en kezes lőttem erte,

„ es az magam hazanal tartom, mas levelet is kültem,

„ tsak tizen ket najíot adtam , meg ez levetem el ér-

„ kezik , ha addig mas be jaratokat botsattyatok

„ is, de Sidmondot mingyart külgyetek utanna , ez

?J parantsolatomat el ne mulassatok. En Kobzos Ibraim

„.Ispaija az ti Török földes Uratok. "

1687. Ezen helység a' Minoriták szerzetbél! rend-

gy t-nek által adatott, és ez eránt az Ország gyűléséd

panasz tétetett.

Z 2 164.
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1692. Tejfeles - Tótlifalúnak neveztetik Sziímay

György Szolgabirónak Lajstromában, némellyek Ves-

linget - Tóihralúnak hívták; mivel ottan tejfelböl jó

édes sajtok készítettek , testing pedie; Bell Mátyásnak

magyarázattya »zerént édes sajtoit tészen.

1711. VI. Károly Császár ennek birtokában &' Mi

norita Atyákat olly móddal meghagyta: hogy hat sze

gényeket az Ispotályban gyámolítani tartozzanak , kik

1754. Ezen falút minden köz adó fizetéstöl menté

tenni akarták. 1. ttész. § 172.

§. 3o4. Feltő- Újfalú , Oláhúl Szatunou de szusz,

egy lá^.-is kiterültt dombon szanaszét fek. ő, 76. ház

bol álló Oláh falú. Temploma, Papja van, Nagy Bá

nya Várossáé , mellynek a* határán fekszik , igen so

vány földgye, egyedül kertyekbe terem kevés tengeri-

jek , kenderek, és szénájok , kevés gaz, 's csere tii-

zellésre való fájok.

\. 3o5. Felsii-Fernezely , Oláhül Fürisa a' régi fii

rész malomtol, de inkább a' Fernezely patakáiol,

mellyben a' legszebb pisztrangokat fogják, a' nagy he

gyek köztt egy völgybe hoszszan elnyúló, 104. házbol

álló falú, lakóssai Római Katolikusok, Megyés Papjok

Grünwald L-örincz , minnyájan 'Bányászi munkások,

szén égetők, fa vágók, fa ereszgetök , szén, érez, sa

lak hordók, két mértfoldnél tovább van vastag desz-

' kákbó-1 tsinált selyébjen , mellybe a' Fernezelyböl vizet

botsájtván dombokon, völgyeken keresztül a' fát leerez-

getik az érez olvasztó Kohokig, van jó savanyú vizek,

és igen jol tsináltt úttyok. Még a' falún kívül a' bér

ezek közt-is Lengyel Országbol, és Marmarosbol ide

szállott fa vágóknak, és szén égetőknek van 80. kali-

bájok. Mind ezek semmi vetést nem tehetnek, napi

számjok ulán élnek.

1829. I. Károly Király Nagy- Bánya Várossának

ajándékozta, mellynek itten jó haszon hozó korcsma-

jfc, és malma vagyon.

169o.



i69o. Mármarosbol kivándorloit Oroszok megszál

lották , és azért Felső - Orosz falúnak neveztetett , a'

mint Szirmay György akkori Szolgabirónak lajstromá

bol kitetszik.

§. 3o6. Alsó Fernezety. , Nagy • Bányához fél mért-

földnyire fekvő, 5z. házbol álló Oláh falú, Temploma,

Papja helybe^ , kertyeikbe kevés tengerijek terem , e-

gyéb aránt a' Bányáknál szekerességgel, és napi szám

mal keresik élelmeket a' lakósok, ezeknek- is igen ked

ves izü savanyú vizek vagyon a' Grctppa nevű helyen.

1608. Lisibona Gellértnek, Nagy- és Felso-Bányai

Bányászi Fő-Tiszthek Királyi adománnyal 'ajándékozta-

tott, kinek leány maradéki , Mikolay, Korda ,' Peley ,

és Szirmay által adták a- Királyi Kints-Tárnak annak

nagy hasznával.

§. So7. Felso-Handaf, úgynevezik a" Bányászsághoz

tartozó alkotmányoknak, és a' Bányászi munkásoknak lak

helyét, melly itt két Hondaira felosztva egy nagy várost

mutat. A' felsőbe i3z. házak vannak, tsupán napi szá

mosok lakó helyei, kik éjjel, nappal dolgoznak itten

felváltva. Itt van a' Templom , és Katolikus Megyés

Papi ház, mellynek Plebánossál Felso- Fernezely ajait

említettük, és a' Fel Vigyázó Királyi Tiszteknek épü

letei. " " .

§, 3o8, Alső-Handal, 117. házbol áll, mellyekben

Bányászok laknak, azon kívül az érez törő, olvasztó,

választó, pergelo épületek , kohok, malmok, és hasz

nos kortsmája a' Királyi Kamarának. Minden héten

Vásár esik benne, mellyen gabonát, és egyéb eleséget

vásárolhatnak a' napi bérekböl élő munkások.

Ezek az Első Részben előadott Királyi, és szabad

Városokon kívül, Szathmar Vármegyének mostani hely

ségei; de vagynak még, mellyek bizonyos tekintetböl

ezen Vármegyétöl elszakasztatván más Vármegyékhez

tsatoltattak , és most-it helyheztetésekre nézve igen ki

tetszenek körül vétetve lévén ezen Megyebéli helysé

gekkel , úgy mint :

$. 3o9.
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§. 3o9. Nagy-Dobos helységröl, melly most Bereg

Vármegyébe fekszik, emlékezet van, hogy

i3i;. Annak határát Perényi György, Imrének

fia járatta.

1404. Perényi Gergelynek Királyi adománnyal a-

datott.

143i. Annak három Királyi mértékre kiterjedo

peres földgye eránt , Cháhol , Papos, Eür, Waja, más

névvel Kustos-fSég között igazítás tétetett.

§. 3io. Kér Szathmár Vármegyébe a' Szamos vizé

nek mentibe fekvő helységnek elfoglalása eránt

1992 Ví'kép parcaszolkodott Gróf Mihály, Ubul-

nak fia , Semjén nemböl való , a' most-is virágzó Je-

les Kálliy nemzetségnek ekje? azt az I. Rész. §. 46.

eléadtuk.

%
t

i$«7- 'Sigtnond Király Kállay Jánosnak, Miklós

Leukes fia fiának , 's hív katonájának Kier egész hely

séget Zathmár Vármegyébe új Királyi adománnyal a-

jándékozta.

1648. Dobó Ferencznek , és Domokosnak benne

rész adatott.

Az itten említett Jeles Kállay nemzetség Nagy-

Kállórol ugyan, melly Szabólcs Vármegyében fekszik,

írja elo nevét, ét Kér, Semjén, Panyola helységek-i»

most Szibolcs Vármegyében helyheztetnek , de mivel

ezekről , mint Szathmár Vármegyeiekröl Királyi leve

lek adattak, és tsak a' Kállaiak kérésére tétettek ál.

tal ezen helységek Szabólcsá, 's most-is ezen Jeles

nemzetség nevezes örökséget bír Szathmár Vármegyé

be , e' mellett Kállay Mihály, Mihálynak Ubul fiának

/ia i.')so. Eizt Zathmár Vármegyének Fő - Ispánnya

vala ; meltán a' Kallaiakat-is ezen Vármegyének régi

nemzetségei közzé számlálhattyuk.

Ere-



Eredetét vette a' Pannoniát vérrel foglaló Bolok

Slmian Magyar nemből. Legelsoknek említetnek : Ubul,

a' kinek még II. András Király 122o. Észt. ajándékozta

Nunkupul., és Tuth pusztákat Zabolch Vármegyében

azért: hogy mikor Kálmán Herczeg az Oroszok ellen

hadakozott, Egyed az Ubul testvérje ő mellette vitézül

elesett. Ennek fiai :

1247. Gróf Mihály, IV. Béla, és V. István Kirá

lyok al-tt, a' kinek a' többek köztt ez az érdeme volt:

i-'ogy mikor István mellett hadakozott, jobb kezén, és

bal lábán nagy sebeket kapott. ,

ia52. Egyed.

129i. Gergely. De Egyednek fiú maradéki Ba-

lásban 1690 Gergelynek Lászlóban 157o. kifogytak.

i32ő. Mihálynak fiai Mihály 102o. Eszt. Szathmár

Vármegyei Fő Ispány , Pál, István, és László Kállai

jószággal osztozkodtak, kik Kún László Királynak nagy

hívei lévén, mivel az üldözojik előtt Lengyel Ország

ba szöktek, 's ottan sokáig lappangonak, Lengytnck-

nek neveztettek. Ugyan ezeknek adta Kún László 1290.

a' Leieszi Klastromon az Egyházi pártfogói hatalmat

( Patronatus).

1 5/1 4. Istvánnak fia János.

i364- Unokája Leukus, a' "ki I. Lajos Király alatt

i35i. Királyi Fő Asztalnok, és jelen volt 1379. a' Ve-

letuzések ellen folytatott háborúban.

1 344. Péter Pappá lett. Miklós a' tudománnyárol

Ubul Deáknak ( Literatus ) neveztetett. /

i384. Ebez özvegy Ersébeth Királyné Temesvár

ról küldött egy levelet , mellyben ötet eddig való hív-

ségérol megditséri , és arra inti: hogy ezután -is a'

Királyi ház ellenségével , 's különössön Laczk István

nal , a' volt Erdélyi Vajdával ne tartson.

IIL



III. András Királynak- is nagy hívei voltak, a'

mint a' Kállaiak Levél Tárában található levele bizo-

nyíttya: „ András, Istennek kegyelméböl Magyar Or.

„ szág Királlya, a' maga híveinek, Gróf Mihálynak,

M Ubul fiának, István, és Pál Mestereknek, az ő fiai-

M nak egésséget, és kegyelmet. Mivel mi a* Ti hív-

M ségtekhez minden szerétettel, és kegyelemmel lenni

„ kívánunk, a' Ti hívségteket kérjük ezen levelünkei:

M hogy a' mi Bafanka Várunkat , még .azon részekre

„ jovendünk, és veletek egygyütt azon várt-ol rende-

„ lést teszünk , híven megtartsátok. Mivel mi a' Ti

„ hívségtekhez, a' mint elébb elé hozánk, minden Ki-

n rályi szeretettel járulunk, külömbben ne tseleked-

n gyetek , a' mi kegyelmünkért, és kedvezétünkért.

„ Költt Scenna mellett Sz. Gál napja után i3oo. Eszt.

1^27- Leukusnak fia Miklós, ennek fia János jó

szágaikba új Királyi adománnyal megerossítettek.

1404. Miklóshoz 'Sigmond Király küldött levelet:

hogy Maróthy Jánossal a' JMatsovi Bánnal mennyen

Erdélybe azon lármának letsillapítására , mellyet ott

Ludan Tamás, és Debrő István tsináltak.

14ii. Más levelet küldött hozzájar hogy mennél

hamarább siessen Kassára a' maga íégyveresseivel, a'

hol maga a* Király-i» rövid idon megfog jelenni.

János , említett Maróthy Jánossal oda járt

Oláh Országba Radul Vajda ellen, a' hol dítséretesen

viselte magát. A* fia János,

1446. a' Rákos mezei Ország gyúléssén Zabólcsi

Fi'J Ispánnyá tétetett.

1463. Kállay Pállal maga költségén hadakozott a"

Törökök ellen. Ennek tsak ugyan János unokáját La

jos. Királynak nagyon megdítséro levelére,

1522. Bíthory István Nádor Ispány Szörényi Bán

ná tette , Totnory Pállal egygyütt hadakozott Ferhát

Bassa ellen.
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í5aG. A' Mohácsi ütközetbe II. Lajos Királynak

özizetére rendeltetett. Ezt Istvánffy 8. Könyv. Királya

nagy hívének, serény, vitéz katonának írja, a' Ma

gyarok által-is Katonának neveztetett, ícinek Ferencz

fiátol származott

i58i. János, a' ki Báthory István Lengyel Király

mellett az Oroszok ellen Pleskov alatt nagy vitézség.

gel hadakozott, és ennek.

1614. Éltt István fia által származnak mostan vi

rágzó Kállaiak , úgy mint :

177o. Gróffá tétetett Kállay János, és Nagy- Kállói

Kállay Miklós, Császári, 's Királyi Tanátsos, Szabólcs

Vármegyének Fel-Ispánnya, Kállay Antal, Leo, Péter,

Ferencz, György, Sándor Királyi Udvarnok , ezen ré

gi nemzetségnek érdemes tsemetéji.

\- 3n. Pdlyi most Szabólcsban fekvo, de mint

Szathmár Vármegyei kelységröl van emlékezet :

142i. 1422. 1426. Hogy Zudarnak neveztetett 01-

nodi Benedek , és Jakab bírták.

1727- Bencze, máskép Szathmáry Sámuelnek ben

ne rész adatott.

§. 3 s 2.. Panyola, ez-is sok Jel- és Ok- Levelekben

Szathmár Vármegyei helységnek tétetik :

1247. A' Váradi Káptalan bizonyságának Egyed

Zathmári Plébánosnak , és István Király Úr felesége

Ersébeth Aszszony Káplánnyának jelen létében , Gróf

Dienes, Merchi fia Perestoldó közben járó lévén,

Panyla helység három részre osztatott. Egy része

Benedeknek Tumpa fiának a' Ticze, és Zamus vizek

nek felső része, és Tuur tava mellett, más része Gróf

Mihálynak, Ubul fiának, harmadik része Panyla Péter

nek jutott, minek utánna ez ló háton Kállai nemesek

kel viaskodott volna.
'

\

1292.
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7 1252. Mihály, Uhuinak fia, Semyen nemböl való,

a Jeles Kállay nemzetségnek eleje, ezen Zothmár Vár

megyében lévő helységnek elfoglalása eránt mikép pa-

naszolkodott f azt az 1. Ré^z. 46 §. eléadtuk.

1^79. Lajos Királynak halasztó parantsolattya :

Hogy m.vel Kállay Ubul , és Ponyalay, Lewkes , Pé-

/i j Öa °'asZ Országban a' Velentzeiek ellen kato

náskodván törvény előit meg nem jelenhetnek, az 6

pereik ezen táborozásnak végezetéig t-lhalasztassanak.

Koltt Gyosgewron, a' isz. Kereszt találásának ünnepe

Utan val

gewron, a

Után való Vasárnapon.

^ 14i5. Frank Panyolay Jánosnak fia, és Ersébeth

az o annya, azonkívül Dorottya. Margith aszszonyok,

Veronika, íllona , Susánna, "nevezett Franknak haja

don testvérjei Pauyola helységnek felét, melly Panyo-

'ay 'Sígmondot, Leukus fiat, és a' nevezett Frank

attyának testvérét illette, az o Török rabságbol léen

dő kiszabadítására eladták Panyolay Lutzának, és az

o leányinak.

1424. Kállay Miklósnak, Lewkeus fiának egész

Panyola helysége új Kiralyi adománnyal adatott.

1427- 'Sigmond Király tekintvén érdemeit, és Vi

tézi tetteit Jánosnak , Kállai Miklós, Lewkes fia fiá-

nak, kivált hogy Marodi János Mesternek Machoviai

Bánnak zászlója, alatt katonáskodván Havas- Atfoldén ,

a' Törökök. és hívségtelen Kadul Vajda ellen dírsosé-

gesen hartzolt, Kis-Semjén, Panyola, és Beliuk hely

ségeket, Zathmár Vármegyében lévoket ajándékozta

lij adományi levéllel. Költt Hozzimezyu Havas Alföl

dén , Fekete Vasárnapon.

143i. Panyolay 'Sigmond Török rabságban meg.

halálozván , az o magva szakadtával egy részét Bátho-

riak felkérték, de a' Kállaiaknak ellentállása miatt bir

tokában nem léphettek.

1496. Panyola helységuek határi Kállay Jánosnak

részére Apáthi helységtöl, melly a' Károlyi Nemeseké

vala , megkülömböztettek.

1549.
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1 549. Ismét Panyolának a' tölgyes erdokben fel

bomlott határi, Kállay János Leukesnek részére, Apá-

thi . és Ólchva helysegektöl, mellyeket Károlyi Neme

sek bírtak megigazítanak.

l

S 3 1 3. Szamos- Szegh , most Szabólcsi, ez elott

Szathmár Vármegyei helység.

i3ia. Zumizegi Beke Mestér, a' mint Ólchva-Apá-

thinak leírásában kitetszik.

/

1097. Zudar György,

142i. Ólnodi Zudar Jakab, és Benedek bírták,

kiknek Titzie vizében fogott halaikat Károlyi László,

és András elvették, Zamos - Szegi halászaikat meg.

verték.

i314. Rozgonyi Istvánnak egész helység Királyi

adománnyal adatott.

1550. Zovan erdo, Kechete , és Radna' nevezetű

földek, Kisa-Tó , &' Pályi, és Zamos-Szegi határokhoz

a' Vaskapu erétöl, egész a' Chah»l János Kúttyáig

itéltetlek. -

§, 3i4. Kis-Semjén helység-is Szathmár Várme

gyéhez tartozott. Mert azt

1427. mint Zathmár Vármegyében fekvőt 'Sigmond

Király Jánosnak , Kállay Miklós , Lewkes fia fiának új

adományi levéllel ajándékozta.

§. 3 1 5. Waja, most Szabólcsi helység-is , melly

Szathmár Vármegyébe bényúlik , annak Rohod, Papos,

és Kör helységeitöl körül vétetik , régenten ezen Vár

megyéhez tartozott , melly nevezetét veszi a' Magya

rok Pannoniába lett utőlsó béjövetelétöl fogva most-if

fiú ágon virágzó foja, most Way nemzetségtöl.

102i. Eszt. Sz. István Király alatt Vaja Pogány

Magyar Kereszténnyé lett , és a' keresztségböl Tamás

nak
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nak neveztetett , a' mint ezen Jeles nemzetségnek a'

Bárói Méltóságrol adatott Jel-Levele bizonyíttya, és a'

Gyula - Fejérvári Káptalannak bizonyság levelében - is

olvastatikv Fiai voltak Mesk , Jolath, Medve , Gergely,

Omyth, Ábrahám, 's ennek fia Benedek. Mert

Sz. László Királynak a' Váradi Káptalan viszsza

írtt: hogy midőn parantíolattyára Gabriant, Máthénak

fiát, azon földbe , melly Zothmár Vármegyébe iyoya.

nak neveztetik , és magva szákadtt Ivankájé , Womka

fiáé vala, béiktatni kívánták, a' Woyai ^Nememesek

Mesk, Jolath, Medve, Gergely, Emyth, Ábrahám, és

az ö fia Benedek ellent állottak.

i345. Gróf Pálnak, Ország F6 Birájának paran-

tsolattyára, az Egri Kaptalannak bizonysága által meg

külömböztettek ifrojának, és Eurnefr határi, Woját

akkor István Mester Királynak különös jegyzője (Spe

cialis Notarius Regius) Eurt pedig a' Laskadi Neme-

sek bírták.

1378. Way László Váradi Püspök volt.

1411- Waja helységét Way Ábrahám, és György

bírták, de azt tolők Chernavoday György, Jánossi

Kántor László, és Bilkei Baliczá Sándor elfoglalták, 's

a' jobbágyaikat 616. forintig megzsákmányohák.

1412. Waja helységét Zathmár Vármegyébe Gyurgy

László ítélő Mester, és az ő testvérje Gáspár Királyi

adománnyal felkérték; de birtokában nem léphettek,

inert

141?. Way Lászlónak új Királyi adománnyal ada

tott ismét.

14i7- Way Vitusnak Lombardiában tett jeles vi

tézi szolgálattyára , 's kívánására nézve, Waya hely-

sége, az hozzá tartozandó jószág részekkel, 's határos

falúkkal egygyütt 'Sigmond Király által Zabólcs Vár

megyébe által tétetett.

1418.
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1418. Azon 'Sigmond Király Wajai Way Abra

hámnak érdemeire nézve , nékie , minden rokoninak ,

's azok maradékinak *' gonosz tévőket meg itélö sze

mélyes hatalmat adott, melly még a' hamis pénzt ve

rőkre kiterjedett.

Azon Eszt. azon Király azon Way Ábrahámnak

külömbkülömbféle tántoríthatatlan hívségü vitéz szol-

gálatit tekintvén , mellyeket Istriában , Foro - Julium-

ban , és Allemanniában tett saját vagyonnyaínak felál

dozásával, a' Jeles Way nemzetséget a' Tanais vizén

által szoko , és a' szájában egy fürt szölőt tartó szar

vas , 's felette nap , hóid , és csillagokból álló Czimer-

rel felékesítette.

Azon Eszt. Way György Titeli Prépost volt.

1419. A' Waja, és Eör közt villongásban Iév6 ha

tárok eligaztíattak , '&' hol köztök fekvő Jubán -földe

említtetik. '

i /pS. 1529. Waját Way Ábrahám, és István bír

ták , a' kiktöl felét Kristina Aszszonynak halálával Na-

brády János magának kívánta.

i43i. Ezen helységnek egy része Nagy- Wajának ,

más része pedig Kustos- Idegnek neveztetett, mivel ak

kor Way Peter a' Váradi Káptalan Kintstartója ( Cu-

stos ) volt, kinek a' helységnek alsó vége osztályban

jútott, és villongásban lévő három ekényi földgye Ki

rályi mérték szerént Wajátol Kustos - Véghtz nékie

ítéltetett.

Way László Nikomediai Püspök, és Fgri

Nagy Prépost volt, melly esztendőben a' Wayaknak,

és Ibrányiaknak egy forma Czimerek Királyi Jel-Levél

által megújjíttatott.

i518. Way Imre Nagy Váradi Kanonok volt.

1638. Way Mihály az Erdélyi határoknak eliga

zítására 4i. Törv. Tzik.

1647.
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1647. Way Péter a* száraz vámoknak eltörlésére

91* Torv. Tzik. az Országnak Biztossal voltak.

165o. Azon Way Péter feleségével Csepi Zoltán

Annával mivel a' Királyi tábort sok eleséggel , és a'

Királyi Kintstárt egy néhány ezer forintokkal segítet

ték , Szamos-Újlak helységét Királyi adománnyal júta

lomúl nyerték.

168i. Way Ádám megint az Erdélyi határok felé

a3. Tzik.

1715. Way László a* vallás dolgában 3o. Tzik. ki

neveztetett Országos Biztoságoknak voltak tagjai.

1744. Way László Mária Therezia anyánk, 's Ki

rálynénk óltalmára 20o. föböl álló Lovas vitézeket, ló

val, fegyverrel, öltözettel kiállított , ét tartotta - is a'

Burgus háborúban, mellynek végezetével mint Ezeredes

viszsza tért nyugodalomra.

A' mi időnkben éltek , és élnek.

179i. Way István Királyi Tanátsos, a' Pétsi Ki

rályi Oskula Megyének hajdani tő - Kormányozója , ki f

több rendbéli Ország gyűlésekben a' Király, és Haza

eránt viseltetett hívséges buzgóságát nyílván esmére-

tessé tette.

1797. Way Daniel szabad Zászlós (Liber Baro)

Császári, 's Királyi valóságos Kamarás, és az Erdélyi

határok elintézésében Országos Biztos.

1808. Way Jósef, a* ki elébb Zabolcs Vármegyei

Fel-Ispány, azután Királyi Magyar Tanátsos, most

Udvari Tanátsos , és a' legföbb Törvény széknek Tag

ja , ritka ész kintsével ^talentum) magát megkülöm-

bözteti.

1808. Way Miklós szabad Zászlós, Császári Kira*

lyi valóságos Kamarás t előbb két ízben a' Nemes Fel-

kelő
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kelő Seregnek Ezeredes Vezér Kapitánnya, most Osz

tályos Hadi Vezér.

1808. Báró Wajai Way László, Császári Királyi

valósagos Kamarás , ivlagyar, és Erdélyi több Várme

gyéknek érdemes Törvény székbéli Bírája, a' Jenai

Tudós társaságnak Tagja , és Tudós Hazánkfia.

Jeles az Ibrányi nemzetség - is , melly máskép

Ibránybol i35o. Eszt. éltt Ibrányi Lukácstol származik,

másod elő nevét VVajarol írja. Ez onnét vagyon: hogy

a' mint a' kezünknél lévő Királyi iiélö Udvar előtt

folyt pereiknek íogLlattya mátattya;

14 ' 4- Way István Ibrányi Margitot házas társül

vette, a' ki még élt Wajai Waynak, de az ő fia Ist

ván , és az 5 maradék! már Wajai Ibrányiaknak ne

ve/, tok magokat , a' föben járó hatalmat adó Jel-Levél

ben 1418. és a' Wayaknak , és Ibrányiaknak egy for

ma Czimereket meg újjító 1607. Királyi adományi le

vélben Istvántol származott Ibrányi Lászlónak fiai - is

név szerént bététettek, és birtőkokat Waján meg tar

tották.

A* több Fel-Ispányokon kívül , kik Szabólcs Vár-

megyébe ezen Nemzetségböl hivatallyokat érdemessen

viselték ;

1474. Ibrányi György Budai Káptalannak ének-

1507. Ibrányi István Esztergami Kanonok

iSSa. Ibrányi Ferencz híres Törvény tudó, és Or

szág másod Birája volt. Ötett küldötte Makszimilián

Császár Erdélybe a* Fogaras Vára , 's földe eránt Bá

thory István , és Békessy Gáspár között támadott per

nek , és az Ország gyülése-is őtett rendelte a' Szepes-

ségre az Ország határinak, megvisgálására.

1644. Ibrányi Mihály Rákóczy György Erdélyi ha

dainak Hadnagya Kemény János alatt Katonáskodott.

1661.'
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166i. Ibrányi Ádám nevezetes Vitéz Török rabsá

got szenvedett.

1707. Ibrányi László Ezeredes a' Trenchéni ütkö

zetben elesett.

178o. IdoVbb Ibrányi Miklós Császári, 's Királyi

Tanátsos, és sok esztendeig Szabólcs Vármegyei iíel-

Ispány, kinek Báró Wécsey Mária- feleségétöl fiai:

János nötelen, Jósef felesége Kállay Franciska, Far

kas elébb' Szabólcs Vármegyei Al Ispány , most Tiszán

túl való Kerületbeli Táblának hites Bírája felesége Becs-

ky Ersébeth , Mihály felesége Irinyi Juliánna, Miklós,

elébb Szabólcs Vármegyének Fő - Jegyzoje , azután a'

Felkelő Nemes Seregnek Al-Ezeredesse, felesége Gróf

Klobusiczky Mária. Idő'sbb Ibrányi Miklósnak Károly

testvérétöl pedig Antal fia.

Még több Szathmár Vármegyéhez tartozandó hely

ségek -is említetnek a' régi Jel- és Ok - Lev Ükben ,

mellyekböl tizennégy az Ecsedi Láp által elnyeletett,

némellyeknek nevei elváltoztak, némellyek most pusz

ták, °s így következnek a' betűknek rendi szerént:

- i

§. 316. Abramfalva , régenten falú, most puszta.

1489. Egy negyed része elitéltetett Csáky Bene

dektöl , Ferencz fiátol Drágffy Bertalan részére.

J. 317. yyir-Adony, helység, most Szabólcs Vár.

megyébe van, a' Gróf Károlyi ház bírja; de

1609. mint Szathmárba való Csomaközy Péternek

Királyi adománnyal adatott.

J. 3 18. Agod , máskép Papfalva.

i38i. Pyliskey Istvánnak,

1401. Darahy Lászlónak Királyi adománnyal a-

datott.



§. S i 9. Almás föid ,

J2C/4. Rátholthi László Mester által birattatott.

i358. Nagynak neveztetett , Paztuhi Domokos Mes.

ternek, Hasznosi Domokos Nádor Ispány fianak Kirá-

lyl parantsolat szerént adatott.

1494. Bogáthi Filep felesége Anna Almást Királyi

adománnyal nyerte.

1412. Ezen Királyi adomány kiterjesztetett neve

zett Annaiuk testvérjeire-is , úgy mint Perechey Ist.

várira, és Klárára, Imrének Apáthi Kapolch fiának fé

leségére.

1419. Perechey István, Benedeknek fia maga ré

szét testamentumba hagyta Susamiának , és Klárának

Apáthi Kopokhi Imre leányinak, kik az ö testvérétöl

Klárátol születtek.

142o. Csáky István tanúkat vallatott Vetéssy Ja

kab ellen ; hogy az Almássi jobbágyait a' fogházból

crőszakossan kivette.

i/|í5o. Jak t h DSenes Váradi Püspök, János, és

Mihály Székelyek Ispánnyai, és László testvérek, Ku-

salyrol neveztetett Jakch Istvánnak fiai tanúkat vallat

tak Dolhay László ellen: hogy az ö Almás nevezetű

helységeknek részéröl hamis határ levelet tsináltt.

i5i5 Báihory Györgynek, Istvánnak, és András

nak Királyi adománnyal adatott.

1647. Percnyi János benne részt kapott.

A* fellyebb írtt Ratholdi Nemzetség, ,

1097. Nápoly Országnak Raserta nevű várossából

fezakadtt Magyar Országra Kálmán Király idejében, »'

mint Thuróczy írja.

A a U7&
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1175. Ráthold volt Hl. Béla Királynak Vezére, a'

kitol a' Ráday , Hasznossy , és Pászthóy régi nemzeisé.

gek származtak.

1217. Más Ráthold nagy ember volt II. András

Kiraly idejében, &' kivel a' szent toidre is oda jart-

i3oi. Rátholtd Istvánnak fia nagy eszköz volt ben.

ne : hogy Vemzel Magyar Kirallyá lett.

i3iö- Hasznossy Domokos ezen nemböl Nádor Is-

pány volt, kit némellyek Dausa Nádur Ispánnyal , és

bzaihmári F5- Ispánnyal egynek vélik , de Katona,

Hazánk történeteinek Jeles írója óket megkülömbözteü.

§. 3ao. Andreas helységet ,

i /fi i. Darahy János, és László Királyi adomán

nyal szerzették.

§. 32i. Báes- '

1417. István Erdélyi Püspök perben idézte GyíJ-

rei Kún Györgyöt, Tamást , es JMikIóst : hogy adgyák

ki Szathmar Vármegyében fekvő Bács helységnek ha

tár levelét, mi ily Dienes Lossontzy László Bán fia bir

tokával határos.

§ 022. Bagda, Szathmár Vármegyei helységek

között említteuk :

t 141i. Hogy abban Jákó Klárának, Seményi Ke-

lemen feleségének resz jószág auatott.

145i. Pusztának mondatik, és Zilágyi Jákó Ger

gelynek ,

148o. Petneházy Jánosnak , és Miklósnak egy rés7,

1496. Petneházy Mátyásnak egész Bagdai puszta

Királyi Adománnyal adatott.

Ezen



Ezen Petneházi nemzetségnek maradéka István

arrol nevezetes: hogy Tökölyi hadának Fő- Vezére lévén

midon &' zenebonáskodó Tökölyi Imre Torökök áltat

Váradon rabságra tétetett , megboszszonkodván a' Tö

rökök álnokságán Kassa Váróssál ift85. Észt. hét eze-

red magával Kaprara Eneás Császári Vezérnek felad

ta, és a' Törökök ellen ezután vitézül hartzolváu ,

aooo. forintot érő gyémántos kótság tollal Leopóld

Császár áhal megajándékoztatok.

i57l. Megyery Miklós, és Pazonyi Cseres György

Bagdai pusztában beiktattak.

§. SaS. Byty pusztáról,

165o. emlékezet vagyon: hogy azt Gyero -Monos

tori Kemény János Királyi adománnyal nyerte.

§. 324. Bodorteleke , puszta

1427. említtetik : hogy azt 'Sigmond Király Kállay

Jánosnak , Miklós Leukes fia fiának, 's hív katonájának

ajándékozta.

§. 325. Új • Bogdti puszta

1433. Bogáthy Miklósnak, és Lukácsnak Királyi

adománnyal adatott.

$. 3a6. Borzlyuk helységnek

emlékeeete vagyon : hogy az Erdődi kerü

letben , Balk , és Drágh Mármarossi Ispányoknak Ki

rályi adománnyal 'adatott.

1416. Az Apagyi nemzetség bírta,

J. 327. Bozonta helység említtetik :

i5u. Hogy azt Kisvárday György Királyi ado

mánnyal nyerte. Most Alsó Bozintának neveztetik, fek

szik a' Szamos, és Lapos mellett Tóthfalutól fél métt-

A a a nyiro



foldnyire Kovár vidékiben , határja közép termékeny.

tégü , Magyarok , és Oláhok lakják.

§. 3a8. Chaagh helységnek

1423. emlékezete vagyon : hogy abban rész jószág

Báthory Istvannak , Benedeknek, Tamásnak, Mihály

nak , és Bertalannak adatott.

§ 329. Csokály puszta, hogy Szathmárba lett lé

gyen , ezektöl kitetszik :

1412. Gyürgyi Lászlónak, és Gáspárnak Királyi

adománnyal adatott.

/

1417. Way Vitus bírta, kinek esedezésére 'Sig-

mond Király Szabolch Vármegyébe által helyheztette.

1422. Hódossi Jákó nemzetségnek birtokában volt.

1496- Vetéssy Ambrusnak ajánddkoztatott.

i5/|z. Szent- Demeter! Bessenyö' Mártonnak benne

réiz ,

1564. Abrároffy Istvánnak, Melith Györgynek,

Gyalui Wass Györgynek, és Ibrányi Ferencznek egész

puszta Királyi adománnyal adatott.

§. 53o. Eörufnyes , máskép Erményes helység

Szathmár Vármegyéiie említtetik: hogy

irtc2. Balk, és Drágh Mármarossi Fo-Ispányoknak

az Hrdődi kerületben Királyi adománnyal ajándékoz-

tatott.

14i5. György t és Sándri Drágh fiai, László, Oláh

Jánosnak fia, János, és László , Sándri Balk fiának fiai

bírták.

\.



§. 33i. ErdS-RuszJia puszta említtetik : hogy

i5i9. benne rész jószág Zéthényi Fodor Imrének

Királyi adománnyal adatott.

§. 33a. Eziertehhe helység említtetik : hogy a'

mint a' Cháholyi Uradalomhoz tartozandó

1547. Cháholyi Imre leányinak, Annának Melith

Györgynének, és Katalinnak Petrichevich Györgyné-

nek ajaiott.

5.333. Ezcgcn helységnek .emlékezete vagyon:

hogy

i561. Fekete Balogh Jánosnak benne rész jószág

adatott. /

$. 334. Earnas földgye Filpcs alatt említtetett.

§. 335.' Hagy • Fenék puszta, mindenkor Károlyi

Uradalomhoz , és annak Uraihoz tartozandó volt.

§. 336. Galian nevezetű , és Zothmár Vármegyé
be lévő földnek , bJ

1234. Eszt. emlékezete vagyon II. András Király

nak levelében f a' mint Kaplony helységnek leírásában

látni lehet. , •

§. SS/. Gáthi pusztát

3. Nábrády János, és Banky Lorincz bírták,

de Nagy Pyrichey István elfoglalta.

1426. Nábrády Nemesek határját megjáratták, és

megkülömböztenék Pereche helységtöl , melly Nagy-

Perickey Nemeseké vala.

§.338. Gebres helység-is Szathmárba emlittetik: ,

hogy
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,42«. dsalc^ Iztvan dirt, . 63 »nn»Ic iodda^lt V».

llll2t2t0tt.

140/s. Lo^atn^ ?il«g ü^ve^enelc Xiralyi aäomän»

nval »clatott,

1489. »Kdar, ^,6v!FanaK, ^VlalomviLl Xenäere» I^ii«2»

16 Ü2v«zv6nell 1-652 aclalolt,

»39c, Xeur?«gv Q^z^Iä . ^ill!63nak La, v«l-amb«).

neic 6», 5anazn»!c , 6« Istvannall Xantnoui petlen ü»i.

nalc 100. anan^ lurint6rt , 63 Köt e«ikü Ic»v»K6rt örä'

§. 343. ^«cs^e/ä/ll «mllttetik ;

»420. l)2ve^)5 ^u«2t!nän»K, ^änosnalc, 6« li2«2l6»

nalc, Länlil-, L6I<nelci LalK, 6» Kanal: r63«e!cre tsletett

«»NU vall,cä5ban: lioß? »2t l.a32l6nalc , ^örz^ Xuzali

^illccli li» lianak jubdaz^i s«Ipr6claltä!l.

§. 344. Xene^ liel^z^znelc eml^lcexete v»z^on

»5g/. Hoz^ »2 I<c>53ono2i Lanll/ tl^ör^x«^ »

1609. dz«)m«lliä2^ ?älern«K Xiräl^i aäomänn^«!

«älltutt.

^. ., §.245.
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»35Z. ^-»nmstli^Iäno«. ^»no3n»1c V» dirta, 6» an»

h. 346. Xe?e«6tli/' liel^z^zet

»384» llere82N^r^ Len«6eK I^a52l6n»Ic La l>lrt».

§. 347. /^o/i/ian I'e/^e pus^ta

,519. 2etli6n^i ?o«il)r ImröneK Kirälyi »6omän-

i55a. Noä»52l liilutor I^ul^änall denn« r«52 »6».

«ott.

12?,. ^KramnaK pon^tli (!r6s liänak !»tvän «,>räl^

1281. ?stert ^br^mnalc 62t I.il«!llä Xiräh birto»

Ilaban lne^erci88it«tt«.

§. Z4g. H»6mate/e/ce pu82t» eränt

,426. H,' Xallil^ nem2«t«6^ törven^Kexe«, 'g ne'»

Ilie ilältelett.

^. 35n. I>a«üaii liel^L^zet ^ W»^ ne«2«t«6^ die»

t» , äe 22t

lelll^rte, lianem dirtollädan nem l6pketett ; mert

,4,7. ^27 VituznaK ll6r656re 'Zißwonä Xiräl^

2»dülc:K Varme^^de »It»l tetto.

1419. ^»37 Xäll»^ I.eüKäz Mär^nall feie ozltäl^b»»

jütott.

,468.
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1492. ?etnek»2^ Hlät^äg e^/ räsaeb»

§. 35 1. I.lüe/lie//le ßuzit» ,

1524. LanKäxy ?äluak, ^närilznak, NsneäslcneK ,

§ 352. Hl«F^ pu52tat

,427. 'sizmonä liirälx Källa^ 5äno5N»K, NlilclH»

161 4. Lßs« ^^zlii pu52ta I^xenänrli liuedor

§ 353. A/^tan liol^zözet rezenten »' Wa/ nem.

«t«6^ dirl«, ii,nein

Mlinn)»1 lelK6rte, 60 birtukädsn nen» l6^)K«-tett, merl

>4>7> W«^ VituznaK Ilsrszere 22t 32»tKn»ärdoI

te«e.

1483. ?etnelia2/ IVlät^äzuaK Xiral^» »äomann^Äl

§. 355. M'/t/6^l^^^e pu»2ta,

»426. ^ Xäll»^ n«m2ol5eznek »leitete«.

§. 356. (?nac/i pus^täb», ' .

1720. V6Kon^ ^iinos,

'7'7-
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1727. NK66e)s I<il52!ä, 65 ^ääm Xiräl^i »äomllN'

n^al d6lKt»tt«>tl»K.

§ 35/. ^aüo« nol/g^^et

i3»5. p»Kt)53)s <3^ör^ » Iztväun»^ L» birt«.

§. 358. ^ti^t^i pu52tät

»553. Derenon^n^i Iztv^n ^naronz^ ?eternelc 2»»

ve^nell me^enze6t«.

§. 33Z. ^a<a^ lie!/z6zden i>^52 iü«22Z

1427. Xu«ali Ballon ^linal^tül, 6« l^«2l6t6I. Ist»

vännak liaitül elit6ltet«tt, 6, l^Äon«!^ 1'Ä»»H8N»K , 'l».

in«« liän»K, mint n6n»i dllllnälv ^azzlü Llleu« üa m»-

r»66^äl,Äk >t6ltetett.

§. 36o. ^a^m«/lie/e^e pu32t3nalc tele

1468. U»Inmvi2i Xenäeres lilnoznlllc üiräl^i aclo»

«länn^Hl »«latott.

§. 36i. /'e^ec^e Iiel^zsßbe

i^n/j. Loz»tn^ kilep «2ve^e Xir^I^i «äom^n^

«ellett beilct»ttatott.

ihoö. ^«F^- 63 X,'z > ?«recn^re ngstatott. ^»3^>

?ereenet ^la^)s perecne^ Iztvan, Lllzozg^ ?Vli^Ü3 , 6»

^länc)3 , Xi3 ?«5eon6t Xis.?erecne^ k6ter, ?6lerneK 6»,

i/jiä. kerecne^ l3tv^n , ^» 22 8 te»tv6ri«i ^nn»

Vo^ätN)s ?ilepnell , Klara Hpälni Xa^olon Imronelc s«-

14,4. XI« pereenex ?^ter, 65 !?äl X,g ?ereel,«nek

birtolladzn uj liiräl^i aäanl»n^ n»ellett nlezerozzitetlek.

,4,9.
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Xopolen lmr« perecne/ Xiär» felesäßeäl , ^3 t«5tver

llü^Htül «2uletett I«än^iu2lc liaß^t» 2' m»za reglet.

>4»6. (3»tl>i pu52t»t6!, meldet «' ^akrä6i l^eme»

»eil birtäll l'erellnenell liu:äri l^Hß^.I'er^^nel Helnezelc

§. 36«. i's^ci lie^v«s^n«lc l°^«6de

l. 333. I'««5ia5ei/' ne!^z6^

»588. l(arcll^i lHiliäl^naK llira'^i »änmann^al ajan-

§. 36H. ssec^^ Kel^^^l,«

,42g. lDK^nul^ ^ilnn», 6» ^.»5216 b^ikt»tt»lc.

§. 365. /le't/l pu82t»

,519. 2etK6n^i ^oÄor Imr6neK Xiral^i »äomann)'»!

»clatott.

§. 366 ssl/F^Ka pu«2t»t

i^Zo. 1^062,21 Kantor I.ut22 Xirill^i a6on»»nn)'»I

uferte.

§. 367. 5^a?^a^ ne1^»6^ , mell? most Xovär viä6>

lliben di»3V-LÄN)s«l »»ellett v»n ,

i5>>. lii,Vär6»^ <3?orß^nelc '^Kiräl^i aäoinlinn)»!

»i2n6^K«2latalt.

§. 368. Ve^H^a^, ?enn^e ^e!^»6z

»366. l^liäno!^ äebest^^nnek ^äno« Llinalc

§. 36g. ^enf/,li//, 6« ^eni^»l'^i6«l puz^tiilc l^«o>

l»»^ Hanns nitv«5zsne!c , ^3 liazun^ Lorbälan«>!c Xäro»

i^i ^Iat/22 fßlez^^enelc ,

16t,. XentmiKl«^, l,el^«6z I<6n^2^ ?2rll»3N2ll ^ ?6

ternell ^ 6« lVl«n^kÄrtn»K ,

1728. 32«ntmi!llu5 pu«2t« Nli^^e^ Iiäzslönalc, <»



§. 870. lil/io^aia^ ne!?56Zet

,4,7. ^lstuxn»/ Vl>lnoKn5 . L»tl,or^ lätvän , ^«

§ 371. TA^üale/He pugxlill

,48g. Närton l»6ter Kiräl^i aüomänn^»! n^ertslc.

§. 372. I'i'nioi^eu^ Kel^86z

äato«.

1408. lVIär pu«2t« voll, 63 V^Illlc^ ^nt«I, 63 ?n»

ien« denn« b^iktattattall.

§ 378, M^t'i^ec/ nel^56^

i/j3l. l)»r»n)s ^iinl»8n»!l , 6» I.a52l6nlllc ,

»4>2. ?«r»olie^ I«tv^nn»K , ^nnan»K La^atni ?i>

Ivi 2«!olN2nn^i>I a^an<1sIcn2tÄtott.

i^ilj. ?«r6one^ Iztv^n^ Lene6elcnelc 82 m«^» r^>

526t 8u8ännän»lc, 63 Xlaranall , /^p»tni Kopulen lmr«

lilara selesö^ätöl »illletett leänvinak tezlamenlomb»!»

14^7. LeKsil^i Klillläznall.

i. 876. Nc»/'«?« ie/«/ce pu52t»

1^29. lünäliol^ ^ännznalc, es I<ä52l6n»K ^

§. 3/8, 7>^^a^e^a nel^g^ss

,3Z2. Ü^IIc , 63 vräßn ^armarazzi Ig^än^ollnalc

§. 37g. ö«^-l///a/c emlittetik: noß^ »df,ÄN

»423. blikal«)5 Lr'86detnne^ tiit r6z? Liabatott Ki.

l. 38a.
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§. 33o. Vanlegen teleke helységbe

1412- Perechey István, Anna Bagáthy Ftlepnek,

Klára Apáthi Kopolch Imrének feleségei béiktatiattak.

1419. Perechey István maga részét .Susánnanak ,

és Klárának Apáthi Kbpolch Imre leányinak végs0

rendeléseben hagyta.

§ 38 1. Vassian most harsány Bereg Vármegyei

helység, de mint Szathmárhoz tartozandó rmlíttetik;

i35o. Imbreghy András, és Oesseu Dien^snek Gai

Súly helységet Péterrel Abraham fiaival, Ka ha nem

böl valóval lassan helységért Zaihmár Vármegyébe

eltserélték.

1 366. Ó-Vossan , és Új-Vossan helységeknek ha

tárit Nomen, Withka , Kápolna, Moda , Karos, tíem-

se, Gure helységeknek határitól Butkay Pál Miklósnak

fia elmezsgyéltette.

1415.. Kis -Vasant Fel - Cseby Jakab, és László

bírták.

1419. Vassan helységet néhai Orosz Miklós Le

leszi Prépost, és Királyi Al-Kantzellár testvéreinek ré

szé-e felkérte a' Királytol , mellyért CháiKily János,

és László a' Királyi Udvarban idézték Orosz rokonit.

142o. 142i. 1423. Buttkay, és a* velek egy torsök

bol származó Márky, és Ráskay nemzetscgek Nagy-

Yassant bírták, és magok között felosztották.

1426. Hogy a' Buttkaiak igazságtalanúl elfoglal

ták, Hódaszi Kántor Bálint állította.

1460. Kenderes Jánosnak Kis - Varsánynak fele,

Naejy - Varsányba rész jószág Királyi adománnyal ada

tott.

1480. Ráskay János, és Baláa birtokokban új Ki

rályi adomány mellett megerössítettek.

Volt ezen Ráskay Balás a' Buda Várnak Kapitán

nya , Kamarás és Tárnok Mester Mátyás, és Ulászló

Királyok alatt, az o fiára Gáspárra , és Kállay Janosra

volt bízva a' Király személlye a' Mohácsi ütközetbe ,

a' mint ístvánffy írja.

1489. Advigának, Malomvízi Kenderes László őz.

vegyének hit rész szabatott ki Varsányba.

1644.



1544. Way Demeternek, Antalnak, és Péternek

benne resz jószág,

. Egy része Kenderes-Varsánynak Kenderesek

birtokátol neveztetett, és Dálnoki Zekei Gáspárnak ,

Boldisárnak , és Mághy Sófiának , Zékel Aula! felesé

gének Királyi adománnyal adatott.

$. 382. Zaklon puszta

148,9. Csáky Benedektöl elitéltetett, és Drágffy

Bertalannak itéltetett.

§. 383. Zernye helységet x

14i7. Matuznay, Báthory, és Kún nemzetségek

bírták.

§. 384. Zilvás helység

1439. Chernavoday Miklósnak, és Ersébeth leá

nyának Királyi adománnyal adatott.

Toldalék

Az I. Részhez 161. Laphoz, a' hortnét hiba.

ból kimaradtak ezek :

16o5f Eszt. Szathmár táját Basta György Császá

ri Hadi Vrzér tűzzel, vassal pusztította §. 8i. várván

ottan az Erdélyi zürzavaros állapotnak kimenetelét, a*

mint már az előhozott kéz írat írja : „ Társúl , é*

n Tanátsadóúl 160i. Eszt. adatott nékie Marietti neve-

n zetü Olasz Jesuita, a' ki többnyire a' Szathmári

M Várban mint tábori Káplány tartózkodott, 's tsak

,, maga egyedül tudta : miképpen fog Erdély Bátho.

}) ry 'Sigmond által Rudolf Császárnak által adatni ?

t) Báthory 'Sigmondhoz 1601. Eszt. Nagy-Károly neve.

,, zetü Követet küldöttek Szathmárbol ollyan izenettel :

„ hogy a' Törököket, és Tatárokat botsássa el , a' mel-

n lyet a' Török Portának hatalmátol félvén nem tsele-

„ lekedhetett, és Erdély sem engedte. Midőn Basta

• . „ Szath-



„ Szathmáron így mulatozna, 16oa. Eszt. fóadul Ser-

n ban a' Havasalföldiek közzül egy legvagyonossabb

M Bojér egynehány Zászló allyával Bastához Szathmár-

„ ba érkezett , kérvén őtett : hogy Havasalföldi Vajdá-

t) n»k tétetné, állandó hívségét ígérvén Rudőlf Csá.

M szárnak. Basta felbíztatván őtett , 's öszve szedvén

M Szathmárnál táborozott katonáit , és Erdélynek azon

„ NagJgyait, kik 'Sigmond Fejedelemtöl eiállván a*

„ Csásíári birtokban kerestek menedék helyet, úgy

n minf Sehnyei Pongráczot, 's Kornis Boldi'sárt, Ko-

„ losvárra indúlt, a' Magyar hajdúkat Rákóczy Lajos-

M nak vezérlése alatt előre küldvén.

1605. Eszt. Zathmár Várát ostrom alá vette Bocs-

kay István, és négy hólnapi megszállás után -meg iá

hódította éhség által , erössen védelmezvén a' várat

Beck Joakim Császári Kapitány. Bocskainak neveze

tesebb vezérjei között volt Szathmár Vármegyei Káro

lyi István, a' ki Trenchén várát-is ostrommal megvette.

1606. Eszt. a' Bécsi szerzodésbe Zathmár erossé

ge Bocskay Istvánnak által adatott §. 8i. &.' ki azon

Ksztendőb. 16. Aprilisben tartandó Kassai gyülekezet

re meghívta ezen Várost: hogy Követei által megje-

lennyen. Város jegy. Könyv.

1607. Bocskainak halálával megint a' Császár hív.

ségére hódolt, mellyre meg hívta ötet Kassán 27. Már-

tiusban tartatott Ország Nagygyainak gyülekezete, ar

után által vétetére rendelve volt Nagy - Luchei Dóczy

András, Barsi Fő-lspány, Királyi Kő-Kamarás, és

Tanátsos Kelemessy Mihállyal , és Bornemisza Miklós

sal , kik a* várossaikat azzal bíztatták: hogy közben

fogják magokat vetni ő Felségénél : hogy ezen Város

szabaddá tétessen , az Ország gyűlésére Királyi levél

lel hivattasson, addig-is a' várban léendo búza hordás

tol kivették őket. és a' bor áruitatásbéli öt hólnaphoz

még egy holnapot adtak nékiek. Város Lev. Tár.

1608. Eszt. Midőn az Országnak erősségeit Na-

prágy Érsek a' Német Birodalmi Rendek előtt elő

»zánr-lálna , ezeket mondotta: „ Felső Magyar Ország.

M ban Zakmár , Ecsed , Murikách , és Kassa valamire

„ való erősségek , a' többiek tsak Kastélyok , korlátok.

M ka--
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}) kai , palánkokkal ., alatsony sántzokkal körül véve,

t, á' mitsodások Kálló, l'okay, Ónod, Zendrö, Szé-

„ ehen , Gyarmath , mellyekben van ugyan őr álló ka-

„ tona, de fizetetten, és éhei haló. Ország gyűlés

)? Nap. Könyv. 114. lap.

Azcrt Eszt. Keczely Miklós Szathmári Vár őrzo

vitéz katona Szathmáron egy Nemes ülést, 's egy szci-

löt Királyi adománnyal nyert II. Mátyás Királytol.

Lelesz. Konv.

1609. Eszt. Szathmár Várossának határjai megkü-

lömböztettek Kis-Gelényes , máskép Pálfalva, Amanz,

Réztelek, Nagy- Kis-Sadány, Dob helységeknek ha

táritol, és halár jelek hányattattak, mellyek a' Tóke-

Terebessi erdőket, BeZermény • Teleke föidet. Újfalú,

Gyülvéiz, és Gelényes helységeket elválasztyák. Le

lesz. Konv.

161o. Eszt. II. Mátyás Király Zathmár Várossa

Polgárinak közönségesen egy malmot a' Kis -Szamoson

ajándékozott. Lelesz. Konv.

Azon Eszt. Gróf Thurzó György Nádor • Ispány

a' Szathmáriaknak törvényesen viszs/.a adatta ezen szán

tó földeket, és réteket, úgy mint: azon útnak men

tébe ,' mi41y Gyülvészre vezett, és délröl Varga-Csere

mellet Erdokért nevezetű rétekre fordúlnak, három

réttel, úgy mint Sadányi, Oláh Péter, és néhai Ré-

•bay István kaszálóinak szomszédságában lévő rétek

kel , más földeket pedig Pálfalva felé Szent Egyed

erdeje mellett, egész a' Madarászi határig, és a' tía~

maródi hídig örökös jússal bírattandókat.

Azon Eszt Ugyan azon Nádor Ispány mcgesméro

írást adott a' Szathmáriaknak : hogy a' Véghelyi kato

naságnak fizetésére Kiss Lukácsnak, a' .Királyi jövede

lem bészedőjének- 15o. forintot fizettek olly kifejtzés-

sel : hogy ezt nem tartozás képpen, de tisztes ajándékúl

hazájuknak ajánlották. '

Azon Eszt. A' Szathmári Oskolák eránt a' Tanáts

által végeztetett: „imo: hogy mikor alkalmatosság-

M adódik, Wittebergus Oskola Mester tartasson a'

fó mikor pedig ebben fogyatkozás lenne Hon-Hazánkba

„ta-



n tanúltt Deákot tartsunk. ado: Német Országba ta-

„ núltt Oskola Mesterünknek fizetése ez : kész pénz

n 8o. forint, 2o. köböl bor, 12. véka búza. 3no : Hon-

n Hazánkba tanúltt Skola Mesterünknek fize-tése illy n:

„ kész pénz 56. íbrint, „ bor köböl 12 búza 6. véka.

P, 410: Mind a' két ívnden lévo Skola Mesterünknek

„ egyenloképpen kiszolgal'aiik az halotti pénz, melly

„ rendeltetett egy halottol .16'. pénz, annak írellette az

M Dídaktrom , (Oskolai pénz) mellyben a' Trimáriu-

n sok adnak egy forintot, a' Secunddriusok 5o. pénzt,

„ a' Tertiáriusoft z5. pénzt. E' végezésl írta bé a'

„ Város Könyvébe a* Betsületes Tanáts akarattyábol

,, Mylotay Istvan. a* Zalhmári Ekklesiának Lelki Pász-

M tora. t. k. Város jegy. Könyv.

1614. Eszt. Pixendorffy Rueber György Hadi Ve-

zéenek egy Nemes ülést ajándékozott Szathmáron II.

Mátyás Király. Lelesz. Konv.

16i 5. Észt. A' Szamos vizén épített malma a' Vá

rosnak viszszá adatott olly móddal: hogy annak jöve

delméböl 76. Kassai köblökeit 6 Felsége szükségére

szolgáltasson. Város Lev. Tár.

1618. Eizt. II. Mátyás Király rendet sz?bott a'

Sznthmári Nemesek eránt, kik az adandókat a' Polgá

rok közzé adni nem akarták.

1619. Eszt. II. Ferdinánd Király szabadságaikat

líjra uiegeró'ssítette , és hogy 6 hozzájok szökött lakó

sokat míneki tánna ottan letelepedni akarnak , kiadni

ne tartozzanak , minden vám fizetéstöl mentek legye

nek , idegen 's küls0 bírák eleibe ne ;ciéztessenek.

:62o. Zolyomba tartatott gyülekezetben, 36. Czik.

» hogy Zathmár, és Némethi Mezővárosoknak Szath-

„ már Vármegyével való villongása rendkívül való tör-

„ vénnyel eligaziiassék , rendeltetett.

1622. Eszt. 29. Czik. 's a' t. már következik.

Azonkívül az 1. Kész. 224- lap- kimaradott.

i56o. Eszt. Nagy- és Felső-Bánya Balassa Meny

hártnak Királyi adománnyal adatott , a' ki ottaa nap

felé Várat épített. Istvánfly.
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Thyba-Teleke 371

Thimotheus- - 372

Tisza - Becs 222

Tisza -Kórod- 219

Tisza -Berek- 229

Thyvised 37§

Tőkés- 29l

Toke-



§phus.

Tőke-Terebes 102

Tölgyes- 374

Tomány - — 140

Thomas- Teleke 3y5

Thorcs-Teleke- 076

Tóthfalú, lásd Girót ,

Komlód. Miszt. Oláh.

Tozokus - 377

Tryvarcha- 378

Tyukód 88

Tunyogh- 7^

Túrvékonya- - 270

u.

'dvari- 244

Új-Bogáthi- 3a

Újfalú, lásd Avas. Oláh.

r Alsó. Felso. Csenger.

TŰ] - Huta i3/

Újlak, lásd Bak. Szamos

r Sárhöz.

Újváros , lásd Avas.

Ura- 90

Uszka 223

V.

V§phus.

ada ^ q

Vaja --' 3i5 ,

Válaszút- 143

Vallaj 4!

/ámfalú — — — — — — - 27 1

Vámos- Oroszi 214

Vanlegen- Teleke- 36o

Varallya , lásd Szinyér.

Vassian- - 38 1

Vasvári , lásd Batiz. Nyír.

Veresmarth - - - - - 194

Vetés- 95

Vezend Z8

Visoly- 175

Vitka -' 65

z.

•^-'sadány- — 100

Zajta— — — — — — — — 171

Zaklón- - - 38z

Zsarollyán 190

Zernye 385

Zilvás- 38/í
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